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INSTRUCÇÕES

Que s. m. manda expedir aos ministros executores da

lei de vinte e seis de setembro deste presente anuo,

que restabeleceu a cobrança do subsidio militar da

decima.

Quanto a Lisboa, e seus subúrbios.

Havendo mostrado a experiência, que as nomeações do

abreviado numero de lançadores, que foram estabeleci-

dos pelo regimento ; a certeza delles continuarem por

muitos annos; a facilidade de serem escusos; e a forma

de arrecadação, que ultimamente se tem introduzido ; de-

ram causa a abusos incompatíveis com a necessidade pu-

blica, que faz indispensável a regular prestação deste

subsidio : deu s. m. aos ditos respeitos as providencias

seguintes :

Primeira providencia.

1 Cada um dos superintendentes particulares dos

bairros, ou freguczias depois de haver tomado cuidado-

sa e diligentemente todas as informações possíveis para

qualificar as pessoas de msior intelligencia, probidade, e

zelo dos seus respectivos districtos, escolherá as seis

pessoas, que achar mais idóneas de cada uma das três

profissões abaixo declaradas; e remetteráos seus nomes,

e qualidades em carta fechada á real presença de s. m.

pela secretaria de estado dos negócios do reino, para o

mesmo senhor escolher entre os propostos os três, que

lhe parecerem mais idóneos em cada uma das ditas pro-

fissões; e para fazer logo baixar decretos de nomeação
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delles expedidos immediatamente aos mesmos superinten-

dentes particulares : os quaes lhes tomarão os necessá-

rios juramentos ; e entrarão logo a fazer com elles os

lançamentos, sem demora, ou interrupção alguma na

forma abaixo ordenada.

2 O mesmo senhor mandará participar á junta

dos três estados, e superintendência geral os decretos

das sobreditas nomeações : com tal declaração, que estes

lançadores por s. m. não possam ser suspensos, desobri-

gados, ou substituídos sem proceder consulta da mesma
junta, e resolução regia.

Segunda providencia.

3 Os referidos lançadores serão nove em cada

repartição, a saber: três negociantes pelo que pertence ao

commercio: três mestres de obras dos officios de pedrei-

ro, e carpinteiro pelo que pertence ás propriedades de ca-

sas, e prédios urbanos : e três artífices da casa dos vinte

e quatro pelo que pertence aos maneios dos officiaes da

mesma casa; acrescentando-se um lançador aos que fo-

ram determinados na sobredita lei para obviar aos em-

pates.

4 E havendo mostrado a experiência os prejuí-

zos, que se tcem seguido á fazenda, e ás partes da no-

meação dos thesoureiros particulares nomeados, e abo-

nados pelos lançadores : é s. m. servido abolir os ditos

thesoureiros, e absolver os lançadores do referido cargo:

ordenando, que desde logo por uma parte se estabeleça

na casa de cada um dos superintendentes particulares um
cofre com três chaves, das quaes elle tenha uma ; outra

o escrivão do seu cargo ; e a terceira aquelle dos lança-

dores, que sahir por sorte entre os nove: pela outra

parte, que as receitas, e despezas se façam sempre á
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boca dos referidos cofres em dias, e horas para isso de-

terminados, que não serão menos de três tardes cada se-

mana em quanto durar a cobrança de cada semestre : s

pela outra parte emfim que os livros dos lançamentos, o

descargas se conservem sempre dentro nos mesmos co-

fres, sem delles poderem sahir de modo algum para as

mãos de terceiras pessoas quaesquer que ellas sejam.

Terceira providencia.

5 Para que cessem todas as fraudes com que

umas vezes por vingança se tem lançado a algumas par-

tes muito mais do que devem; outras se teem omittido

propriedades inteiras, por muitos, e suecessivos annos
;

cutras se teem lançado em quantias insignificantes, enor-

missimamente lesivas dos fins com que se estabeleceu

este subsidio para ficar inútil: é s. m. servido, que no

lançamento delle ; observando-se o disposto no regimen-

to de 9 de maio de 1654, emquanto á substancia, se

proceda emquanto ao modo da arrecadação na maneira

seguinte.

6 Todos os lançamentos de propriedades de casas

se farão pessoalmente pelas ruas da cidade, e seus sub-

urbios debaixo da inspecção ocular dos respectivos su-

perintendentes, e lançadores : principiando pelo lado di-

reito de cada rua : descrevendo, e numerando especifica-

mente cada propriedade debaixo de separado titulo : con-

tinuando-se sem interpolação pela ordem suecessiva, e

rigorosa dos números, que forem seguindo, os quaes se-

rão tantos, quantas forem as propriedades : e observan-

do-se depois o mesmo pelo lado esquerdo de cada uma
das referidas ruas : tudo na mesma conformidade do que

se praticou na calamidade do terremoto para se conser-
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var a distincção das propriedades dos differenles donos,

em commum beneficio dos que as possuíam.

7 Consistindo alguma ou algumas das mesmas

propriedades em diversas habitações occupadas por dif-

ferentes inquilinos, se comprehenderão todas debaixo da

mesma denominação do dono a quem pertencerem ; e de-

baixo do mesmo idêntico Ululo : principiando-se pelas

lojas com a declaração de quantas são, do preço em que

andam de renda, ou de aforamento ; das profissões das

pessoas, que as occupam, sendo daquellas que devem

maneio na conformidade do titulo II. do regimento de

decima : passando-se na mesma conformidade aos pri-

meiros andares ; delles aos segundos, terceiros, c quar-

tos, se os houver : e escrevendo-se as importâncias das

sobreditas rendas por letra, e não por algarismo.

8 Os ditos arruamentos se farão em um livro,

que haverá em cada freguezia para este efleito rubrica-

do, e encerrado pelos respectivos superintendentes, e su-

jeito a inspecção, e correição do superintendente geral,

que o ficará sendo daqui em diante, não só do termo,

*mas também da cidade.

9 Assim como os ditos arruamentos se forem

lançando no referido livro, se irão fazendo por elle, e

pela mesma ordem da sua letra cm livro separado, os

lançamentos da decima em casa dos respectivos superm-,

tendentes com assistência dos competentes lançadores:

declarando-se tudo por termos formulados na maneira

seguinte

:

UD V

Rua chamada N. pelo lado direito.

10 «Numero t. Propriedade de N. que consta de

«lautas lojas arrendadas cada uma delias em preço de

«tanto; tantos primeiros andares a preço de tanto cada
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«um; tantos segundos andares, ele.
;
que todos sommam

«ta total importância de tanto, como consta do livro do

«arruamento a fl De cuja quantia vem á decima tan-

« to com que se sabe : » continuando-se assim nas mais

propriedades : e procedendo-se na mesma forma em to-

das as outras ruas, e casas adjacentes a ellas até o fim

de cada freguezia.

11 O primeiro lançamento, que se fizer agora

para este primeiro quartel da decima, ficará servindo pa-

ra todo o anno próximo seguinte ; e ficará sempre exis-

tindo, e servindo de cabeça de receita para as contas da

referida decima como systema certo, e inalteravelmente

lixo para a sua arrecadação.

12 Com tal declaração porém, que mudando de

donos algumas propriedades, se averbarão nas margens

dos seus assentos para constar dos outros donos a quem
passarem: havendo acréscimo nas rendas se lançarão

em conta addicional, e separada no fim de toda a impor-

tância do rendimento de cada freguezia, como partidas

de receita : e havendo diminuições, ou descontos justifi-

cados, se lançarão na mesma conta addicional, e separa-

da, como partidas de despeza ; comtanto que para estas

diminuições, ou descontos, ou para os abatimentos, que
por elles se devem fazer, precedam informações dos re-

spectivos lançadores; respostas de superintendente da fre-

guezia a que tocar ; e despachos do superintendente ge-

ral : que por ora (em quanto s. m. não mandar o con-

trario) bastarão para livrar as partes dos discommodos
de maiores delongas,

13 Para os maneios, haverá outro livro distincto

rubricado, e encerrado na sobredita forma. Nelle pela

mesma ordem de letra dos arruamentos, se lançará o que
a cada um pertencer do tracto da sua negociação, officio,

ou salário, pelo justo arbitramento dos lançadores : lan-
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çando-se para cada pessoa um termo na maneira se-

guinte.

Rua de N.

14 «Numero 1. N. homem de negocio pelo seu

«maneio, por exemplo, cinco, dez, quinze, vinte mil réis,

«ou o que na verdade fôr de mais, ou de menos com que

se sabe.»

15 «Numero 2. N. mestre, ou official tanto com
«que se sabe etc.»

16 «Num. 3. N. caixeiro, ou moço etc. como
«acima.»

Quarta providencia.

17 Para livrar as partes das repetições de paga-

mentos ; e multiplicidade de diligencias a que teem dado

causa as quitações, que lhe davam os officiaes subalter-

nos, em bocadinhos de papel de fácil distracção, pelas

insignificantes parcellas, que das mesmas partes cobra-

vam por rateios : é s. m. servido, que daqui em diante

se façam as cobranças, e se dêem as descargas delias na

maneira abaixo declarada.

18 No dia 7 de janeiro próximo seguinte se po-

rão editaes nas portas das freguezias com o termo prefi-

xo, que lhes fôr assignado para irem as partes pagar á

boca do cofre as quotas, que deverem pelo presente quar-

tel. O mesmo se ficará depois praticando para os paga-

mentos dos semestres que se forem seguindo. Em tal for-

ma, que para o pagamento, que houver de fazer cada

um dos ditos proprietários de casas, e mais prédios ur-

banos em cada freguezia, se extrahirá do livro dos lan-

çamentos delia uma exacta, e integral relação do que

cada um houver de pagar por todas as propriedades da

mesma freguezia com a distinccão das partidas, e clecla-
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ração das folhas do livro do lançamento donde se extra-

hirem ; e com a somma final da inteira importância de

todas : para que pagando o collectado a dita importância

no termo dos editaes; por uma parte se lhes passem gra-

tuitamente, por bem do serviço real, seus conhecimentos

em forma com que fiquem desobrigados ; e pela outra

parte se declare na margem dos seus assentos, que teem

pago por verbas rubricadas pelos três clavicularios aci-

ma referidos.

19 Porém não pagando os mesmos collectados no

referido termo : e devcndo-sc por isso fazer execução : se

não fará esta pela via de rateio, como se praticou até

agora, nem por outra alguma maneira, que não seja a

de se fazer a dita execução na renda de um inquilino

que baste para comprehender as dividas de todos, ou em
dous, não bastando um para completar a importância da

divida : entregando-se nesse caso ao inquilino executado

o conhecimento em forma do que houver pago, para lhe

servir de descarga com o proprietário originalmente de-

vedor.

20 Para os lançamentos dos juros particulares

haverá outro livro separado, no qual se lançarão os no-

mes dos devedores dos mesmos juros em cada freguezia

por ordem alphabetica com termos lavrados na maneira

seguinte.

21 «N. morador em tal rua, ou logar, tem a ra-

«zão de juro a tantos por cento de N. ,
por escriptura

«celebrada nas notas de N. em tantos de tal mez, e anno,

«a quantia de tanto, da qual deve de decima do referido

«juro tanto com que se sabe.»

22 O pagamento da referida decima será sempre

feito pelos devedores dos juros para os descontarem aos

acredores delles, como se pratica com os juros reaes:

failando sempre os editaes com os primeiros ; e fazendo-
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se as execuções em seus bens nos edsos de não pagarem

a seus devidos tempos.

23 Devendo a importância deste subsidio remet-

ter-se ao erário régio donde sahe a despeza das tropas,

e exércitos, a que é applicado o mesmo subsidio : orde-

na s. m.
,
que cada um dos ditos superintendentes man-

de até o fim do presente anno ao thesourciro geral do

mesmo erário uma cópia completa, e authentica dos três

livros dos lançamentos dos prédios urbanos, maneios, e

juros particulares, para de tudo se tomar razão no so-

bredito erário.

24 S. m. manda declarar, que não é da sua real

intenção alterar a disposição do regimento das decimas

na parte em que manda, que os lançamentos das rendas

das casas se façam com o abatimento de dez por cento

para concertos delias.

Quanto ao termo de Lisboa, e prédios, que nelle se

comprehendem.

23 Porque a experiência tem mostrado, que na

forma dos lançamentos dos Feferidos prédios teem havido

os mesmos, e ainda maiores abusos, que se praticaram

nos prédios urbanos, não obstante as bem consideradas

providencias, que nos títulos II., e III., do sobredito re-

gimento de 9 de maio de 1654 se estabeleceram para a

regular prestação deste subsidio : e para que reduzindo-

se esta a termos mais simples, e menos sujeitos a arbí-

trios particulares possam cessar os referidos abusos quan-

to possível fôr: determinou o mesmo senhor a este re-

speito o seguinte.

26 Nos lançamentos das casas dos legares do Ter-

mo, maneios, e dinheiros de juros ; m observará o mes-
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mo que fica estabelecido para a cidade de Lisboa sem

differença alguma, pelos respectivos superintendentes par-

ticulares, que o mesmo senhor manda encarregar deste

estabelecimento.

27 Nas quintas, e mais fazendas, que se acharem

arrendadas a dinheiro se praticará também o mesmo, que

se acha determinado pela lei de 26 de setembro próximo

passado, e pela presente instrucçao, com o desconto de

dez por cento para os concertos das casas, e officinas de-

duzidos dos preços, que por escripturas publicas, ou por

escriptos rasos feitos com boa fé, constar que rendem as

ditas propriedades.

28 Nas rendas de casaes, c terras de pão, que fo-

rem certas, e provadas na sobredita forma sem dolo, ou

engano se fará a conta a razão de três tostões por alquei-

re de trigo, ou farinha ; e de cento e cincoenta réis por

cada alqueire de cevada, milho, e mais segundas : para

a este respeito pagarem a decima com o mesmo abati-

mento de dez por cento para os concertos das casas on-

de as houver.

29 Nas quintas, que consistindo em pomares de

espinhos, ou caroço, e em vinhas, e hortas, andarem

por conta de seus donos ; fazendo-sc a conta ao que ren-

derem nos cinco annos próximos precedentes, para del-

les se deduzir o preço médio na forma do regimento ; se

lançará decima somente a ametade do referido rendimen-

to médio; ficando a outra ametade para as fabricas, e

amanhos das referidas quintas.

30 Nas terras, que andarem da mesma sorte por

conta de seus donos, se lançará a decima aos alqueires

de trigo, ou segunda, que ellas costumam produzir, so-

mente pelas semeaduras, que levem, sem outro algum
acréscimo, ou abatimento ; estimando-se os ditos fru-

clos pelos preços acima declarados.
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14 Nas rendas das azenhas de agua, e moinhos de

vento, que andarem arrendados ; fazendo-se os concertos

por conta dos moleiros, se abaterão somente dez por

cento, para os concertos das casas: se porém se fizerem

por conta de seus donos se lhes abaterão trinta por cen-

to para concertos dos engenhos, e levadas, e mais despe-

zas ordinárias.

32 Nos olivaes, que andarem arrendados a dinhei-

ro, se lançará a decima sem desconto algum. Se andarem

á azeite, a razão de dez tostões por cada almude sem des-

conto algum. E se andarem por conta de seus donos, se

arbitrará o que pode render sem excesso, ou diminuição

considerável por louvados; dos quaes um seja nomeado

pelas partes interessadas, outro por conta da fazenda

real , e um terceiro para desempate, tirado por sortes

entre seis dos quaes escolherão três os superintendentes,

e os outros três as partes interessadas. O preço que se

decidir na sobredita forma ficará fazendo regra inalterá-

vel para por elle se pagar a decima com o abatimento de

ametade da sua importância para as despezas dos ama-

nhos, e colheitas. E o preço do referido azeite, ficará

também logo liquido a dinheiro pela estimação dos dez

tostões por almude, na forma acima declarada.

33 Os superintendentes particulares, que s. m.

nomear para as freguezias do termo, serão da mesma na-

tureza, e terão a mesma jurisdicção, que teem os das fre-

guezias da cidade de Lisboa : só com a differença de que

para os lançamentos das quintas, casaes, olivaes, e ter-

ras proporão ao dito senhor seis homens fazendeiros

com as qualidades acima declaradas para delles nomear

os três, que lhe parecerem: estabelecendo cada um dos

ditos superintendentes cofre em sua casa na sobredita

forma, e rubricando, e encerrando os livros, que com
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elles servirem debaixo da inspecção, e correição do su-

perintendente gerai.

34 Assim estes superintendentes do termo como
os da cidade, serão obrigados a apresentarem ao dito su-

perintendente geral até o fim de janeiro próximo seguin-

te, os conhecimentos em forma da entrega na thesouraria

mor do erário régio, das importâncias do quartel, que fin-

da no ultimo de dezembro deste presente anno : e dahi

por diante de seis, em seis mezes na conformidade do

paragrapho 22 do titulo II. da lei dada em 22 de de-

zembro do anno próximo passado, sobre a forma da arre-

cadação da fazenda real, e privativa jurisdicção para se

decidirem as duvidas quô a respeito delia occorrem.

Quanto ás provindas do reino.

35 Em cada cabeça de comarca será sempre su-

perintendente geral o corregedor, ou ouvidor delia, em
quanto s. m. assim o houver por bem, e não mandar o

contrario : nas terras, que forem cabeças das mesmas
comarcas, e nas que nao tiverem juizes de fora farão

os mesmos corregedores os lançamentos, os quaes nas

terras cie donatários serão feitos pelos provedores das

comarcas, como contadores da fazenda real.

36 Nas cidades, e villas de cada uma das ditas

comarcas, e seus subúrbios, se farão os lançamentos com
a mesma arrecadação de livros, e com a mesma formali-

dade, que fica acima estabelecida para a cidade de Lis-

boa, e seu termo, em tudo o que forem applicaveis. Po-

rém as propostas dos lançadores se farão ás juntas das

cabeças das mesmas comarcas compostas do corregedor,

do provedor, do juiz de fora, ou dos que seus cargos

servirem ; de um nobre, e de um do povo, eleitos pe-

las camarás
;
para dos seis que lhes forem propostos de
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cada profissão escolherem os três, que lhes parecerem

mais idóneos, ou mandarem proceder a segundas propos-

tas ; no caso em que nao achem hábeis os que nas pri-

meiras vierem nomeados.

37 Pelo que pertence á ordem das precedências,

e eleições de thesoureiros, c escrivães da referida junta

se observará o disposto no paragrapho quarto do titulo

primeiro do dito regimento de 9 de maio de 1 6 o í. Pelo que

toca aos cofres dos superintendentes particulares das villas,

se praticará o que fica determinado a respeito dos surperin-

tendentesdasfrcgueziasda corte, e cidade de Lisboa. E pe-

lo que respeita ás cobranças, e remessas, se observará o quo

se acha determinado na sobredita lei de 22 de dezembro

do anno próximo passado titulo II. § 22, 23, 24, e 25.

38 Sendo inapplicaveis ás ditas províncias do rei-

no os preços dos mantimentos de primeira, c segunda

espécie, e de outros géneros; assim como também as ava-

liações das terras, que em muitas partes, nem valem a

semeadura, nem se costumam semear em grande parte an-

nualmentc: e sendo a real intenção de s. m. evitarás

partes tudo o que pode ser excesso, e procurar-lhes an-

tes todo o favor possível : ordena aos ditos respeitos o

seguinte.

39 Na província do Alemtejo será estimado

cada alqueire de trigo pelo valor de dous tostões ; cada

alqueire de segundas pelo valor de um tostão; e cada

almude de azeite pelo valor de outocentos réis.

40 Nas herdades, que andarem de renda se ob-

servará o que fica acima ordenado. Porém nas que se

fabricarem por conta de seus donos se procederá logo a

exame do que produziram nos cinco annos próximos

precedentes, para do cumulo delles se deduzir uma es-

timação média da qual se deduzirá ametade para as des-

pezas da lavoura, e colheita, para virem a pagar a deci-
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ma somente de outra ametade, que restar reduzida a di-

nheiro pelos preços acima declarados.

í 1 Pelo que toca aos maneios dos gados, lãs,

colmeias, e mais grangearias se observará pelo arbitra-

mento dos lançadores, o que a este respeito se acha or-

denado.

42 Na província da Estremadura se praticará o

mesmo no que for applicavel, só com a differença de que

o milho se reputará a outo vinténs por cada alqueire,

como todos os legumes, e sementes, que não forem tri-

go : ao qual se dará o valor a respeito de duzentos e qua-

renta réis cada alqueire ; e ao azeite o mesmo preço de

outocentos réis que fica estabelecido para a província do

Alemtéjo.

43 Nas províncias da Beira, e Traz-os-Montes se

observará também o mesmo no que fôr applicavel, com a

differença de que por ora, attendendo s. m. ás vexações,

que,nellas teem feito os inimigos, se avaliará somente por

um tostão cada alqueire de centeio, e por outo vinténs o

milho, feijão, e mais legumes; e por duzentos réis o al-

queire de trigo.

44 Na província do Minho, e partido do Porto,

se praticará também o mesmo no que fòr applicavel, com

a differença do maior preço, que alli costumam ter sem-

pre os referidos géneros para se avaliar a dezouto vin-

téns cada alqueire de trigo, e a nove vinténs cada alquei-

re de milho, feijão, c mais legumes.

45 No reino do Algarve se praticará similhante-

mente o mesmo a respeito das fazendas, que andarem de

renda a dinheiro certo. Porém pelo que pertence aos pre-

ços das que andarem arrendadas a géneros, se arbitrará

cada alqueire de trigo a dezouto vinténs; cada alqueire

de segunda a dous tostões; cada almude de azeite da ter-

ra a seis tostões; cada arroba de figo a três tostões ; ca-
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da arroba de passa de uva a cruzado ; cada arroba de

amêndoa a quartinho ; cada arroba de sumagre a cru-

zado. E pelo que toca aos manèios, e lucros, se obser-

vará o que fica acima ordenado.

Palácio de Nossa Senhora da Ajuda, a 18 de ou-

tubro de 1762.

• Conde de Oeiras.

CARTA

Para D. Miguel de Noronha reprehender os officiaes

de justiça do Gradil, por não 'cumprirem as ordens

do provedor de Torres-Vedras, respectivas ao /an-

çamenlo dos vinhos, aguardentes, e vinagres para

a cobrança do subsidio litterario.

sendo presente a el-rei meu senhor a desordem, com

que os officiaes de justiça do logar do Gradil deixaram

de cumprir as ordens expedidas pelo provedor da comar-

ca de Torres-Vedras, respectivas ao lançamento dos vi-

nhos, aguardentes, e vinagres para a cobrança do subsi-

dio litterario ; e de o acompanharem nesta mesma dili-

gencia, com o pretexto de ser o dito logar reguengo,

pertencente ás capellas do senhor rei D. Affonso IV; e

por isso isento de correição : manda o dito senhor parti-

cipar a v. s.
,
que por este mesmo motivo se não com-

metteu a execução do referido subsidio ao corregedor,

mas sim ao provedor da comarca de Torres : porque os

provedores, como contadores da fazenda real, entraram

sempre, e entram na forma da lei do reino em todas as

terras dos donatários, por mais privilegiados que sejam

;

não havendo nunca os senhores reis destes reinos dado
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provedores. E em consideração de tudo o referido: e s.

m* servido, que v. s. extranhe ás justiças do Gradil o

desacato, com que obraram ; c que haveria dado motivo

a uma severa demonstração, se o mesmo senhor não at-

tendessc a serem uns homens leigos, que se deixaram

conduzir pelo zelo indiscreto dos privilégios da terra

;

sem luzes, para distinguirem as excepções das regras

geraes: ordenando-lhes v. s., que registrem este aviso no

livro da camará
;
para que não tornem a cahir em outro

similhante absurdo por falta de instrucção.

Deus guarde a v. s. Paço em 20 de fevereiro de

1773.

Marque: de Pombal.

RESPOSTAS

Que o marquez de Pombal, então conde de Oeiras,

deu ás vinte e quatro queixas que o governo inglez

fez ao de Portugal.

I rimeira queixa. — Que os privilégios dos vassallos

britannicos tinham sido violados com prisões feitas, sobre
pretextos frívolos ; com. embargos illegitimos feitos nas
suas mercadorias, livros de contas, e outros effeitos; o

com as entradas que os officiaes subalternos da alfandega,

da policia, da junta do commercio, e de outras muitas
repartições, haviam feito por força, nas suas casas, e ar-
mazéns, sem serem munidos pelos poderes, e authorida-
des requeridas pelos tractados, alvarás, e decretos, expe-
didos a favor da nação britanntca.

i U. DE POMBAL. II. 2
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Resposta.— É fácil de ver que os vassallos brilan-

nicos moradores em Portugal, não podiam pretender nas

suas pessoas, casas, e mercadorias aquellas immunidades

que só competem aos ministros públicos, para com cilas

fazerem impunemente contrabandos, e commetterem cri-

mes, sem serem cohibidos, na corte de s< m. fidel. pelos

seus tribunaes e ministros, quando no direito das gentes é

universalmente conhecida por todas as nações civilizadas

a regra que dieta, que «os estrangeiros que delinquem

«nos paizes alheios, conlrahem elles foro pelo delicto, para

«serem punidos onde o commetterem»; quando a verdade

notória é, que em matérias de finanças, ou de fazenda real,

e descaminhos delia, não houve nunca em Portugal pri-

vilegio algum de tractados, ou alvarás
;
porque todos os

inglezes responderam sempre, nestes casos, perante os

juizes fiscaes, como muito bem sabem lodos os que teem

assistido, e estão assistindo neste reino.

Segunda queixa. — Que os negociantes inglezes

foram subordinados ao senado da camará de Lisboa, pelo

que pertence á policia, por um decreto del-rei D. João

V. de 5 de maio de 1742.

Resposta. — Ê igualmente certo e notório que o

dito decreto mandou observar o mesmo que era de im-

preterível direito
;
porque no senado da camará está o ex-

ercício de economia, c policia da corte, que são de uma
indispensável necessidade para a conservação dos habi-

tantes delia
;
por cujo motivo tendo os estrangeiros go-

zado sempre em Portugal de uma tão ampla immunida-

de, lhes não é, comtudo, observada nestes casos da poli-

cia e economia das camarás das cidades, e villas ; donde

vem a manifestar-se a outra incoherencia com que os

informantes desta queixa suppozeram em si outra immu-

nidade maior, que a dos estrangeiros, contra as leis e

costumes de todas as' cortes da Europa, e desta de Lis-
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boa, e contra a razão natural

;
porque nem os mesmos

inglezes poderiam subsistir desde que a policia e a eco-

nomia da corte viesse a faltar.

Terceira queixa. — Que a jurisdicçao do juiz con-

servador fora inbibida pela pragmática de 24 de maio

de 17 49.

Resposta* — A verdade é que aqui nem se consi-

derava até agora, que a referida pragmática (que não

fallou nomeadamente dos privilégios britannicos) compre-

hendesse a jurisdicçao do juiz conservador, nem se du-

vida ainda, de que perante elle hajam de ser processa-

dos os inglezes, que delinquirem contra a dita pragmá-

tica.
-

Quarta queixa. — Que por uma lei de 30 de ou-

tubro de 1752 se prohibiu ao mesmo conservador, que

impedisse a execução das ordens e procedimentos, que

emanam dos tribunaes ordinários.

Resposta. — Foi o dito caso, que sendo os juizes

conservadores das nações estrangeiras uns magistrados

de primeira instancia, de cujas sentenças se appella para

os juizes superiores ; uns ministros aos quaes só com-

pete a «jurisdicçao contenciosa», de que usam nos pro-

cessos entre partes, sem que nunca usassem, ou podes-

sem usar nem de «jurisdicçao voluntária», que só com-

pele aos grandes tribunaes régios, nem de «jurisdicçao

suprema», que só está na real pessoa de s. m. fidel. ; e

sendo os «salvos conductos ou fúteis accessos» inherentes

á mesma suprema jurisdicçao de s. m. fidel. ; succedeu

haver naquelle anno de 1752 justificadas queixas de que

alguns conservadores (entre os quaes se contava o da

nação britannica) se tinham atrevido, no tempo da enfer-

midade dcl-rei, que Deus chamou ao Geo, a perpetrar o

excesso de expedirem os «salvos conductos», que só po-

dia dar a suprema magestade do dito monarcha, para



20
que com estrangeiros, que quizewim fazer inaccessiveís,

se não fizesse diligencia alguma de justiça obviando-se

pois a um attenlado tão disforme, como referido é, se

promulgou a sobredita lei, em que se ordenou, que «da

«publicação delia em diante, nenhum conservador pas-

«sasse contra-mandados vogaes e geraes, para se deixa-

rem de fazer as diligencias da justiça». E isto dando lo-

go providencia á observância dos privilégios nas outras

palavras : « porém as partes que se acharem gravadas

«nas diligencias que lhes fizerem, demandando das justi-

«ças ordinárias, poderão, entendendo se lhes offendem

«os seus privilégios, usar do remédio da declinatoria, ou

«pedir precatórias aos • seus respectivos conservadores,

«que lh'as poderão passar, depois de verificada a legiti-

«midade do privilegio, e a competência delle, nos termos

«de cada um dos casos em que se requer precatória».

São estes os termos curiaes, e ordinários, que sempre se

tinham praticado, e ficaram praticando necessariamente

;

porque nem os ministros, que em uma capital tão po-

pulosa como a de Lisboa despacham petições, podem

ter presentes as pessoas de todos quantos privilegiados

nella assistem, para os precaverem no despacho das in-

numeraveis petições que os opprimem, nem os privile-

giados, que perante elles oppõem as suas excepções cle-

clinaiorias fori, deixam de as ter logo remettidas aos

seus conservadores competentes, como todos os dias se

está praticando.

Quinta queixa.— Que os juizes conservadores con-

stituídos para as novas companhias do Grã-Pará e Ma-

ranhão, das vinhas do Alto-Douro, e da junta do com-

mercio, impedem os procedimentos do juiz conservador

da nação britannica.

Resposta. — A notória certeza dos verdadeiros fa-

ctos tem sido, e é, que nem se chegou jamais a duvidar
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de que ajurisdicção do juiz conservador da nação britau-

nica preferisse aos conservadores das referidas corpora-

ções nacionaes, nem ale agora tal se imaginou, nem ha-

verá duvida de assim se declarar se necessário fòr.

Sexta queixa. — Que todas as referidas cinco quei-

xas eram contrarias aos privilégios emanados del-rei D.

Fernando no anno de 1375, del-rei D. Manoel nos an-

nos 1509 e 1511, e del-réi D.João IH. no anno 1536.

Resposta. — Os mesmos informantes não fizeram a

outra reflexão de que depois daquelles diplomas dos se-

nhores reis D.Fernando, D.Manoel, e D. João III. , hou-

vesse neste reino differentes leis promulgadas pelos sub-

sequentes monarchas, que legislavam muito diversamen-

te, e houve muitas e diversas compilações das mesmas
leis, entre as quaes a do anno de 1602, foi publicada

em cinco grossos livros, o annullou,e derogou no prolo-

go todas as outras leis, que até aquelle tempo se tinham

estabelecido, sem que disso duvidasse alguém, até o dia

de hoje, para pretender resuscilar, com as leis e ordens

anteriores, as leis derogatorias do referido prologo, e da

compilação que o segurou, o que se praticava, ha mais

de dous ou três séculos, para assim perturbar o publico

socego.

Sétima queixa. — Que aquellas cinco queixas aci-

ma referidas eram também contrarias ao 7.° e 8.° artigo

do tractado assignado em 10 de julho de 1654, e con-

firmado por três diplomas, um del-rei D. João IV. , que
se disse expedido no anno 1653, e dous del-rei D. Pe-
dro II. , datados em 6 de setembro de 1691, e de 2 de

março de 1699. Havendo-se estabelecido pelos referidos

artigos e diplomas, que todos os processos dos vassallos

de s. m. britannica, deviam ser julgados pelo seu juiz

conservador, e que das sentenças deste não haveria ap-
pelação senão para o supremo senado da relação.
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Resposta. — Somente a practica quotidianamente

observada é a de serem os pleitos dos vassallos britanni-

cos julgados pelos seus juizes conservadores, sem outra

excepção que não seja a dos processos fiscaes, e a de se

não appellar das sentenças dos mesmos conservadores, se-

não para o supremo senado da relação somente ; e se es-

ta practica foi alguma vez alterada nem a corte' de Lisboa

o soube até agora, nem duvidaria, ou duvida fazel-a ob-

servar, logo que se lhe assignem certos casos específi-

cos em que ella fosse injustamente alterada por algum

ministro.

Outava queixa. — Que as companhias do Pará e

Maranhão, Pernambuco e Paraíba causaram tanta dimi-

nuição nas mercadorias, que a nação britannica fornece

para o consumo das terras do Brazil, que achando-se o

commercio do Maranhão tão florente, antes da institui-

ção da companhia do Pará, que empregava pelo menos

15 ou 16 navios por anno, se acha actualmente redu-

zido a 3, ou 4 navios somente ; seguindo-se daqui a

consequência de que os negociantes portuguezes, a quem
os mercadores britannicos tinham dado as suas fazendas

acredito para fazerem o negocio daquelle Estado, por ha-

verem sido excluídos delle, ficaram impossibilitados para

poderem pagar as suas dividas.

Resposta. — Primeiramente ; é facto notório que a

corte de Lisboa não teve alguma intenção de esterilizar,

ou diminuir o commercio com o estabelecimento das

companhias
;
pois não as formou para a Bahia, e Rio de

Janeiro, onde o mesmo commercio estava florente em
commum beneficio ; mas sim para os paizes onde o mes-

mo commercio, ou não tinha nascido, ou se achava quasi

inteiramente arruinado. O Pará e Maranhão não eram

paizes de grosso commercio como se informou : muito

pelo contrario, estavam reduzidos aos cadáveres das ci-
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dades de S. Luiz, e de Belém, onde não havia nem ca+

bedal, nem gente que consumisse mercadorias dignas de

attenção. Tudo o mais eram certões habitados por ho-

mens brutos, e silvestres, que os jesuitas conservavam

na infeliz ignorância de que havia outros homens civis,

que andavam vestidos, e calçados. E este facto igual-

mente notório basta para fazer ver que naquelle estado

não podia haver agricultura, nem commercio ; mas tão

somente escravidão, calamidades, e misérias, que a cle-

mência de s. m. lidei, soccorreu, deferindo á clamorosa

representação dos pobríssimos moradores da dita cidade

do Pará, com o transporte dos três regimentos de infan-

teria paga, com que reforçou as milícias daquelle paiz

;

com a fundação da companhia, e com os outros trans-

portes de muitos casaes de povoadores, que successiva e

publicamente se teem visto embarcar no rio Tejo para o

referido paiz, desde a fundação da dita companhia
;
por

serem estes os meios que se costumam applicar para fa-

zer férteis, e úteis ao bem commum do commercio, os

paizes bárbaros e incultos, como aquelles eram, antes da

applicação dos referidos meios, que ao mesmo tempo o

foram já para se fazer no Pará e Maranhão um consumo
de mercadorias incomparavelmente maior do que aquelle,

que antes não havia permittido a pobreza, e barbaridade

daquellas terras. Antes da dita companhia não foram,

nem podiam ir ao Maranhão naquellas circumstancias os

15, ou 16 navios cada anno, como se allega; muito pe-

lo contrario só 3, 4 até 5 pequenas, e insignificantes em-
barcações iam annual ou biennalmente buscar os cacáos,

e mais fructos silvestres, que os jesuitas faziam extrahir

dos certões mais remotos pelos índios nus, e descalços,

que gemiam debaixo do jugo da sua escravidão ; e trazer

cabedaes, que os mesmos jesuitas portuguezes remettiam

pelos ditos certões, a outros jesuitas hespanhoes de
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muito remotas distancias, para fugirem de os levar a

Cadiz. Depois da fundação da dita companhia, e do con-

siderável augmento que ella tem feito na agricultura, e

no commercio, o facto é que esta emprega mais de 20

bons navios, que estão patentes aos olhos de todo o mun-
do, em continuo gyro no rio Tejo. O ultimo facto tam-

bém evidentemente publico, e notório é, que nao poden-

do produzir o reduzido continente de Portugal, nem a

outava parte do que é necessário para o consumo de seus

vastos domínios, e nao podendo por isso as companhias

fornecer-se a si próprias, estão continuamente compran-

do aos mercadores estrangeiros quasi tudo o que neces-

sitam para o consumo dos referidos paizes, resultando

destas verdades manifestas Ires consequências. Uma e,

que o consumo actual da mesma companhia do Pará e

Maranhão é disproporcionalmente maior do que nunca

fora o dos poucos, escuros, e desconhecidos particulares,

que antes mandavam áquelles paizes algumas encommen-

das. Segunda, a da outra differença na segurança dos pa-

gamentos dos vassallos de s. m. britannica
;
porque os

grandes pagamentos da dita companhia são certos e in-

falliveis, com hypotheca sólida, quando os insignifican-

tes pagamentos dos particulares não tinham, nem podiam

ter alguma segurança. Terceira e ultima consequência,

que da união dos referidos factos vem a resultar outra

claríssima demonstração, de que tudo que pretenderam

persuadir os referidos informantes passa pelo contrario

;

sendo interesse physico e manifesto o que elles quizeram

figurar prejuízo dos vassallos del-rei da Grã-Bretanha, a

respeito da companhia de Pernambuco, e também publi-

co e notório, que naquelles Estados, se passava, com

pouca differença, o mesmo que se passou no Maranhão

;

de sorte que todos os que habitam esta cidade de Lis-

boa, conhecem plenamente, por inspecção ocular, o ex-
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Iraordinario consumo, que se augmentou naquelles pai-

zes, depois que foram civilizados pela referida compa-

nhia
;
que o commercio delia emprega succcssivamente,

e sem interrupção, vinte e tantos navios, a maior parte

delles de boa lotação ; e que todo o referido augmenlo

de consumo acresce ao commercio externo, pela mesma
razão de não ter a dita companhia com que possa forne-

cer os moradores dos referidos paizes, e dos seus vastís-

simos certoes, que já consomem os géneros da Europa,

que antes eram da maior parte delles ignorados. Ultima-

mente ; nenhuma das ditas companhias excluiu os vas-

sallos britannicos, e se elles julgaram não lhes ser pro-

veitoso entrar nellas, não deviam arguir as instituições,

que os admittiram ; mas sim a repugnância que tiveram

cm concorrer com os portuguezes.

Nona queixa. — Que os inglezes padecem demoras

prejudiciaes nas cobranças das suas dividas, por causa

dos sequestros que se fazem aos presos pela inquisição,

c aos devedores da fazenda real.

Resposta. —Esta queixa só podia apparecer em In-

glaterra, onde a distancia presume a falta de conheci-

mento das leis pátrias e dos costumes deste reino; leis e

costumes em cuja observância as causas fiscaes (como
são as dos sequestros feitos aos presos da inquisição, e

aos devedores da fazenda real) sempre correram nos seus

respectivos juizos, sem que nellas tenham logar os pri-

vilégios dos vassallos britannicos, ou de quaesquer outros

estrangeiros, e a jurisdicção dos seus conservadores,

sendo aliás este o direito commum de todas as nações

civilizadas.

Decima- queixa. — Que nesta corte se concedem
moratórias ou cartas de sobrestar, para se suspenderem
e retardarem os processos em que os vassallos da Grã-
Brctanha pedem as dividas a que são credores.
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Resposta.—O certo é que não ha na corte de Lisboa

tal practica de se expedirem moratórias para se suspen-

derem as execuções, que os yassallos britannicos fazem

aos seus devedores ; antes pelo contrario, sempre se lhes

guardou e guarda privilegio de não serem comprehendi-

dos nas referidas moratórias, quando s. m. íidel. (usando

do direito inherente a jurisdicção suprema de todos os

soberanos) concede as ditas moratórias nas causas entre

os seus vassallos, aos devedores que inculpável mente se

acham opprimidos ; c isto prova o facto que se informou

das demoras que se disse haver em deliberar no conse-

lho de s. m.fidel., duvidando se devem ou nãoobservar-

se as ditas moratórias; facto que na sua natural simplici-

dade consiste, em que algumas vezes, depois de haverem

sido concedidas as ditas moratórias entre os portuguezes,

vêem os negociantes britannicos oppondo-se a ellas na

meza do desembargo do paço, com a razão de serem cre-

dores daquelles, a cujo favor são expedidos os referidos

indultos. Da legitimidade ou illegitimidade destes crédi-

tos dos negociantes inglezes que allegam, é que somente

conhece o dito tribunal summariamente, e não por meios

ordinários, ou para eximir das ditas moratórias os refe-

ridos negociantes inglezes, quando os seus créditos são

verdadeiros e legítimos, ou para desembaraçar as mo-

ratórias, quando são fictícios, ao fim de concorrerem pa-

ra a oppressão dos devedores que intentam vexar, o que

claramente se vê que é inevitável de sua natureza
;
por-

que nem por uma parte se poderia s. m. fidel. privar da

suprema regalia de conceder as ditas moratórias, nem,

debaixo de outro ponto de vista, poderia a meza do de-

sembargo do paço suspender a execução delias a respeito

dos ditos negociantes inglezes, sem estes fazerem certo

que eram legítimos credores dos privilegiados pelas re-

feridas moratórias.
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Decima primeira queixa.— Os quatro por ceiUo es-

tabelecidos no anno de 1765 para a construcção de uma
nova alfandega.

Resposta.— A todo o mundo é notório : primeiro,

que a corte e cidade de Lisboa foi inteiramente arruina-

da pelo terremoto do 1.° de novembro de 1755, e pelos

incêndios que o seguiram immediatamente nos dias suc-

cessivos : segundo, que á vista daquelle funestíssimo es-

pectáculo vieram todos os homens de negocio mais con-

sideráveis, que então havia na praça de Lisboa, com uma
representação, por todos elles assignada, dizendo nella

que « procuravam manifestar o seu reconhecimento com
« a offerta de um voluntário donativo de quatro por cen-

« to, que pretendem se imponha nos direitos de todas as

« mercadorias e manufacturas que entrarem nestes rei-

« nos»: terceiro, que s. m. fidel., attendendo ao zelo, amor,

e lealdade daquelles seus reconhecidos vassallos, acei-

tou o referido donativo, e o mandou estabelecer pelos

dous decretos, expedidos ao conselho da fazenda, em 2
;

e á junta do tabaco em 10 de janeiro do anno próximo

seguinte de 1756: quarto, e finalmente, que desde en-

tão até agora se arrecadou, e está arrecadando e appli-

cando o dito donativo (na sua concorrente importância)

para uma parte das despezas, que fez precisas aquella in-

dispensável necessidade publica. Já se vê, que com juí-

zo imparcial não haverá alguém que duvidasse de que
não só era justo, mas necessário, que el-rei fidelíssimo

houvesse applicado um tão pequeno remédio a uma cala-

mitosa urgência, ainda quando aliás não lhe fosse tão

espontaneamente offerecida pelos seus fieis e zelosos vas-

sallos. Os negociantes inglezes, moradores em Lisboa,

nem por uma parte deviam impedir aquella natural der

monstração do zelo e do amor dos vassallos del-rei fide-

líssimo, nem podiam, pela outra pretender que pagando



28
os portuguczes a referida contribuição, ficassem os in-

glezes isentos delia
;
porque, se -os segundos pagassem

quatro por cento menos do que os primeiros, bem fácil é

de ver, que esta differença fazia um monopólio evidente a

favor dos que pagassem menos, para não poderem fazer

entrar, os que pagassem mais, cousa alguma nos portos

da sua própria pátria. O mesmo se torna a confirmar

ainda, com mais exuberante clareza
;
quando se conside-

ra que os referidos quatro por cento nao podiam gravar

nem gravaram os inglezes, ou quaesquer outros que fizes-

sem entrar mercadorias nestes reinos ; mas sim,e tao so-

mente os portuguezes, e o povo de Portugal
;
porque es-

tes sao os que fazem o consumo das tacs mercadorias, e

porque nellas se nao poz nunca taxa aos ditos inglezes

para as venderem por preços designados. Sao estas cou-

sas de fácil inducçao, c que só por malevolencia se po-

dem negar.

Decima segunda queixa. — Um novo imposto de

quatro por cento, que se disse que os contractadores por-

tuguezes cobravam dos mantimentos, que forneciam aos

navios de guerra de s. mi britannica.

Resposta. — Esta queixa pareceu tanto mais ex-

traordinária, quanto menos se tinha agora ouvido fallar

nesta corte em um novo imposto sobre os mantimentos,

que se fornecem para os navios de guerra estrangeiros.

Se porém houve algum caso desconhecido em que aquel-

le imposto se pedisse, declarando-se qual foi a náo de

guerra que pagou o tal imposto, e quacs os exactores

que o inventaram, se dará toda a competente providen-

cia.

Decima terceira queixa. — Que na alfandega de

Lisboa se abandonou a antiga tarifa que servia para a

avaliação das mercadorias, e se estabelecera um novo

modo de as avaliar arbitrário, e oíiiciacs interessados na-
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quelle novo methodo, contra o tractado do anno de 1654,

segundo o qual não deviam pagar as mercadorias ingle-

zas mais de vinte e três por cento sendo para isso favo-

ravelmente avaliadas.

Resposta. — Na alfandega de Lisboa não havia, até

o anno de 1753, regimento algum que declarasse os

certos emolumentos que aos ofíiciaes delia deviam pagar

os despachantes ; mas sim, c tão somente algumas anti-

gas cartas, alvarás e decretos que lhes haviam permitti-

do os que, na phrase daquelles tempos, se chamavam—
prós e prccalços— , e na do século presente são melhor

conhecidos com a denominação de — propinas — das

partes. Da referida falta de regras certas, que governas-

sem os emolumentos dos ditos oííiciaes resultava, que

havendo alguns, entre os mesmos oííiciaes, que se es-

quecessem das suas obrigações, recebendo, debaixo do

apparente titulo das ditas— propinas — subornos exces-

sivos, por uma parte vexavam os despachantes de pro-

bidade, para lhes extorquirem o que não deviam, prin-

cipalmente depois das relaxações do governo destes rei-

nos, causadas pela enfermidade que desde o anno de

17 42 impossibilitou o senhor rei D. JoãoV. de boa me-
moria, e por outra arruinavam os mesmos negociantes

de boa fé, que pagavam os devidos direitos, porque fi-

cavam fora de concorrência para venderem com os ou-

tros que pagavam menos direitos, em razão dos abatimen-

tos que conseguiam pela prevaricação daquelles dos re-

feridos oííiciaes que haviam subornado ; e pela outra

parte, emfim, arruinavam respectivamente a fazenda real

com o descaminho dos direitos, que se lhe usurpavam,
não só contra os tractados recíprocos, mas até contra a

razão, e contra a honra Para obviar pois aos referidos

abusos deu s.m.íidel. uma indispensável e útil providen-

cia económica, da qual o commbreio interno e externo re-
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cebeu tantos e tao notórios benefícios, como foi manifes-

to. Consistiu a dita providencia no alvará de 29 de dezem-

bro de 1733, que aboliu todas as referidas— propinas

—
,
que abusivamente se tinham introduzido, e ainda mais

abusivamente praticado. Ordenou (pelo 1.° artigo) «que

« de todas as receitas indistintamente, assim a de direi-

« tos, como de imposições, donativos, comboios, tomadias

« e obras, que actualmente se lançam e arrecadam peia

« meza grande da alfandega, reservasse o thesoureinrge-

« ral delia seis por cento, com preferencia a toda e qual-

« quer consignação, folha, ou decreto, para com ellespa-

« gar os ordenados ao provedor c feitor mor, e maisof-

« ficiaes da mesma alfandega». Os ditos seis por cento no-

toriamente se vê que se não deduziam immediata nem

unicamente dos direitos da alfandega, como quizeram

persuadir os informantes ; mas sim de todas as rendas

reaes de s. m. fidel. que se arrecadam debaixo da inspecção

do provedor c feitor mor, como eram outras differentes

collectas chamadas — imposições, donativos, comboios,

tomadias — ,pois de outra sorte seriam os emolumentos

dos referidos officiaes insignificantes, se consistissem só

no que os ditos informantes quizeram fazer ver. Eseis por

cento, digo, que nunca jamais dependeram, nem depen-

dem (ainda naquella parte respectiva aos direitos da al-

fandega) de avaliações feitas por officiaes subalternos,

como também tiveram em vista demonstrar os ditos in-

formantes; mas que, muito pelo contrario, foram sem-

pre, e são feitas as taes avaliações com a grande solem-

nidade ordenada nos capítulos 38 e 39 do foral da mes-

ma alfandega, nella estabelecido desde o anno de 1586,

no reinado del-rei D. Filippe II., e nella inalteravelmen-

te observado desde então ate agora, como abaixo se ve-

rá. Além do referido, tão longe esteve sempre esta cor-

te de permittir, ou dissimular, que os officiaes da alfan-
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ilega de Lisboa se esquecessem do que deviam, e fizes-

sem extorsões aos despachantes delia, que depois de ha-

ver s. m. lidei, estabelecido aos referidos officiaes, á custa

das suas reaes rendas, aquella vantajosa subsistência dos

seis por cento no dito alvará de 29 de dezembro de 1633,

se nao satisfez ainda sem as outras publicas providencias

do subsequente alvará de 1 i de novembro de 1757, em
que explicou suas reaes intenções, dizendo: « Ordeno que

todo e qualquer official de abertura, e pessoas que a ci-

la assistem, que extrahirem qualquer género de merca-

doria que execeda o valor de 100 réis, além de perder

qualquer oílieio de que for proprietário, ou o valor del-

le, sendo serventuário, a favor do denunciante, havendo-

o, ou nao o havendo, a favor do meu fisco e camará real,

perca lambem a nobreza (se a tiver) como comprehendi-

do no crime de roubo, e sendo peão, seja publicamente

açoutado, e degradado por dez annos para o serviço das

galés. Prohibo debaixo das mesmas penas, que as sobre-

ditas pessoas que teem officios, incumbências, ou qual-

quer oceupaçao nas alfandegas; possam receber, por ti-

tulo de gratificação, ou qualquer outro, por mais appa-

rente que seja, dinheiro, ou fazenda alguma das mãos
dos despachantes, ou seus caixeiros, e pessoas por clles

constituídas ; ou que dentro nas mesmas alfandegas com-
prem,, para si ou para outrem, quaesquer fazendas sec-

cas, ou molhadas das que nellas costumam despachar-se,

para que assim cessem de uma vez as perniciosas frau-

des, que debaixo dos referidos pretextos se teem feito,

contra os mesmos despachantes das ditas casas; além da

indecencia em que encorre o commum dos bons e hon-

rados officiaes delias, vendo o seu procedimento macula-
do pela particular malícia dos que commettem as sobre-

ditas fraudes. » É também da mesma notoriedade publi-

ca, por uma parte, que na dita alfandega de Lisboa nao
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houve nunca tarifa ou regulação alguma impressa, que

fosse fixa e certa, e que sempre foi governada por uns

simples róes e manuscriptos volantes, que successiva-

mente se foram fazendo, e alterando, conforme as con-

tingências dos tempos, e as differenças das manufactu-

ras, que os descobrimentos dos mesmos tempos foram

acrescentando; e por outro lado, que as referidas difte-

renças vieram a ser taes, que grande numero das manu-

facturas de entrada, que se achavam nos originários ma-

nuscriptos de cem e mais annos, não só não entram ho-

je na referida alfandega, mas são inteiramente desconhe-

cidas de todos os viventes. Acresce ao ponderado, que

até aquelles mesmos róes manuscriptos e informes, fo-

ram reduzidas a cinzas, com todos os livros de arreca-

dação, em que a real fazenda perdeu um grande cabedal,

e com todas as mercadorias, foram consumidos pelas

chammas na mesma alfandega de Lisboa na calamidade

dos incêndios suecessivos ao terremoto : além de que,

era indispensavelmcnte necessário, que depois da extinc-

ção daquclles róes volantes, e queimados, se desse pro-

videncia á continuação do commercio, e arrecadação dos

direitos devidos a fazenda real, e não se procedeu nas

avaliações das fazendas por um methodo novo, como se

quiz persuadir ; mas sim na conformidade do antigo fo-

ral, que sempre correu impresso, c foi nella estabeleci-

do desde o anno de 158G ; foral que tinha determina-

do, por uma parte, pelo que pertence ás pessoas que de-

vem fazer as ditas avaliações, que as façam o dito pro-

vedor e officiaes (capitulo 39), que não são os subalter-

nos, mas sim os deputados da meza grande, com assen-

to e voto nella: «virão á meza as ditas mercadorias,

o nella se examinarão muito particularmente, e feitas

todas as diligencias, e exames necessários para se saber

o que valem, ouvindo a informação dos feitores da dita
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alfandega, e mais officiaes e pessoas que lhes parecerem,

o dito provedor as avaliará pelo preço que justo fòr, e

como sempre se fez, eonformando-se com a valia da ter-

ra, ele» E tinha determinado pela outra parte, no que

toca aos preços das ditas mercadorias, que sobre a dis-

posição para que nas alfandegas do reino se pagassem os

direitos delias, deviam ser avaliadas (capitulo 3/) pelo pre-

ço c avaliação da alfandega desta cidade de Lisboa: «pa-

ra o que o provedor delia mandará cada anuo aos ditos

portos pautas das sortes das ditas mercadorias, e dos

preços por que as avaliava na dita alfandega, segundo a

variedade dos tempos, etc» Finalmente se as referidas

avaliações se não conformam com os capítulos do dito

foral nas disposições acima transcriptas, isto é: «se ex-

cederem o preço que justo for, e como sempre se fez,

conformando-se com a valia da terra, » deviam, e devem
os mesmos informantes declarar, por termos específicos,

quantas e quaes foram as mercadorias, que lhes avaliaram

por preços excessivos, a respeito dos preços communs da

terra, ou das vendas que delias fazem neste reino, que

vem a ser o mesmo
;

pois que logo que mostrassem os

taes imaginários excessos lhes seriam, e serão (provan-

do-se) emendados e punidos.

Decima quarta queixa. — Haver-se imposto um di-

reito de 1$500 réis sobre cada navio mercante que en-

tra no porto de Lisboa.

Resposta. — Os 1$500 réis foram impostos nas

maiores urgências do terremoto pelo alvará de 16 de

dezembro de 1756, no capitulo 19 dos estatutos do tri-

bunal da junta do commercio-, que a pia c regia provi-

dencia del-rei fidelíssimo havia erigido para o ajudar na

applicação dos remédios, que fez indispensáveis aquella

calamidade. Os ditos 1$500 réis, por uma parte, não

foram impostos em particular a cargo dos navios ingle-
M. DE POMBAL. II. ,3
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zes ; mas geralmente sobre todos os navios portugueses,

sem excepção alguma: e pela outra, quando a cada um
dos referidos navios em geral se impoz somente aquella

insignificante quantia, se collectaram no mesmo idêntico

capitulo 19 todos os géneros das producções destes rei-

nos, e seus domínios, como, por exemplo, as caixas e

feixes de assucar, os volumes de sola, atanadoS, rolos

de tabaco, marfim, pimenta, cacáo, cravo, salsa parri-

Iha, etc.

Decima quinta queixa.— Duzentos réis que se

acham impostos sobre cada navio, conforme as suas dif-

ferentes toneladas, applicados a edificar c conservar pha-

róes, que se estabeleceram sobre as costas de Portugal.

Resposta. — Para se comprehender que esta queixa

é da mesma natureza da outra acima ponderada, bastará

ler-seo alvará de 30 de janeiro de 1758, em que se es-

tabeleceram os pharóes. O referido alvará em logar de ha-

ver feito o menor prejuízo ao commercio, o auxiliou

muito pelo contrario, com duas providencias, não só uti-

líssimas para o bem commum do mesmo commercio e

da humanidade, mas notoriamente necessárias a ambos

os ditos dous respeitos. Sendo presente a s. m. fidel. , e

notório a todos os navegantes, por uma parte, que os na-

vios que vinham e vêem buscar os portos do reino, cor-

riam e correm grandes perigos nas tempestuosas costas

de Portugal, quando se achavam de noute sobre ellas

agitados das ondas, sem luz que os acautelasse ; e pela

outra parte, grave damno que os mesmos negociantes

sentiam na forma dos despachos da sahida dos seus re-

spectivos navios, pelo numero e variedade de 3 5 estações

differentes, pelas quaes de tempos muito antigos eram

obrigados a tirar bilhetes em muitos logares distantes da

vasta cidade de Lisboa e suas visinhanças, e perante di-

versos ministros e ofiiciaes, cujas occupacões os dilata-
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vam, nao só muitos dias, mas ainda havia ocçasiôes que

os ditos despachos os demoravam mezes, sem poderem

dcsembaraçar-se para sahirem do rio de Lisboa, soccor-

reu s. iil
,
pelo referido alvará, a ambas aquellas neces-

sidades publicas, com tão grande utilidade commum, co-

mo foi a que vòu referir. Occorreu s. m. fideL á primeira

necessidade, com o estabelecimento dos pharóes á custa da

insignificante pensão dos referidos 200 réis, e compen-

sou, com tudo, logo aos navegantes até esta mesma inat-

lendivel despeza, com muitas e grandes vantagens no re-

médio da segunda das mesmas necessidades, qual foi o

de ordenar que todos os despachos das referidas 35 dif-

ferentes estações se reduzissem, como se reduziram, a um
só termo, e a uma única somma, sem augmento algum,

como se ficou desde então praticando, com satisfação e

reconhecimento geral

Decima sexta queixa.— Contra os officiaes da saú-

de publica, na sua inspecção e exame dos viveres.

Resposta. — Â conservação da saúde publica, e

preservação dos contágios nao foram nunca em Portugal

extraordinariamente encarregadas a uns officiaes subal-

ternos, mas sim a um tribunal encorporado no senado do

Lisboa, a cuja testa esteve sempre um grande chefe de-

nominado provedor mor da saúde, que tem jurisdicção

geral em todo o reino. Sendo pois isto o que se obser-

vou desde os mais antigos séculos em execução dos re-

gimentos, ordenações, e leis do dito tribunal, e sendo

este, por sua natureza, de uma indispensável necessidade

publica em todos os portos da Europa ; no tempo em que
entre as outras relaxações, que houve no governo supre-

mo destes reinos, foi uma delias a que padeceu a vigi-

lância do referido tribunal ; ardendo a corte de Lisboa
em tantas epidemias, quantas foram as que presencia-

ram todos os viventes que excedem a idade de 25 annos

;
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epidemia originada pelos mantimentos corruptos, que se

haviam introduzido nos armazéns de diversos commer-
ciantes estrangeiros: só depois que o referido tribunal da

saúde foi restituído por el-rei fidel., ao seu primitivo exer-

cício, é que cessaram as ditas epidemias, quando foram

lançados ao mar os mantimentos, e muitos moios de trigo

podre, que eram vendidos aos pobres por vilissimo preço

cada alqueire ; assim como o milho e cevada podres, e

"vendidos aos pobres com outro igual desacatamento, e

as grandes quantidades de bacalháo ardido c corrupto,

com os quaes géneros se vendia a morte aos mesmos ne-

cessitados. Sao estes factos públicos c notórios em toda

a cidade de Lisboa, c estas desordens bem se vê, que de

sua natureza nao eram admissíveis.

Decima sétima queixa. — Que contra a disposição

do mesmo tractado se tinham augmenlado as coimas,

que os mercadores e mais interessados nos navios ingle-

zes, devem pagar aos officiaes dos diíTercntcs portos de

Portugal.^

Resposta. — Esta queixa também é da mesma sor-

te genérica e vaga, sem especificar alguns factos positivos,

de que se possa formar juizo para responder sobre cila

em termos competentes. Estamos porém certos de que os

queixosos nao incommodariam com a mesma queixa o

digno ministro dcl-rei de Grâ-Brctanha, se fizessem as

necessárias e imparciaescombinieões, que deviam fazer.

Deviam reflectir, por uma parte, na differença que ha

entre a frugalidade em que se vivia no anno de 1654, e

a maior despeza que e necessária para se viver no pre-

sente século; porque logo concluiriam, que o mesmo que

então bastava para se sustentar cada dia um official da

fazenda real, nao basta hoje para se manter nenhum sim-

ples lacaio; e por outra, ponderar na differença entre os

limitados preços porque vendiam as suas mercadorias no
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diio anno de 1654, c entre o preço por que hoje as ven-

dem. Também cumpria que meditassem na dilferença do

valor que a moeda tinha no dito anno, em que valia nes-

te reino um marco de prata menos de 2 $000 réis, e o

que o mesmo marco tem no século presente
;
porque

concluiriam lambem demonstrativamente, que dous tos-

tões daquelle tempo, valem neste seis pelo menos.

Decima outava queixa. — Que levando antes os

guardas
l
que se meltiam a bordo dos navios 300 réis

por cada dia, lhes foi augmentado este estipendio a 600

réis diariamente.

Resposta. — Reduz-se aos mesmos princípios da

antecedente, vendo-se claramente que o augmento foi um
necessário effeito do acréscimo, que em todas as outras

cousas tinham feito os tempos, e um augmento tão des-

proporcionadamente inferior a todos os outros que os

tempos fizeram na corte de Lisboa, que havendo nella

muitas pessoas, que se lembram de haver lacaios, que

ganhavam 50 réis diários, não ganham hoje menos de

160 réis, com pouca differença.

Decima nona queixa. — Que se tem multiplicado

o numero dos guardas da fazenda real a bordo dos na-

vios
;
porque devendo ser só dous, são mais actualmente.

Resposta. — Em primeiro logar é notório a toda a

população de Lisboa, e a todos os commerciantes que

vivem nesta cidade, que nella ha três differentes alfande-

gas, a saber \ l.
a
a da casa da índia; 2.

d
outra que foi

desmembrada da primeira, e que vulgarmente se chama

a alfandega do assucar, e nella se despacham as merca-

dorias de todos os paizes da Europa, posto que fosse es-

tabelecida só para as do Brazil; 3.
a
a alfandega do ta-

baco, a qual tem outro separado regimento, e nella se

despacha, pelo seu tribunal, tudo o que é pertencente á

navegação, commercio, e consumo deste género, e suas
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dependências. O 2.° facto e também notório; porque além

das três referidas alfandegas publicas, ha mais em Lis-

boa o grande tribunal, que tem a seu cargo precaver os

perigos da saúde publica, com os seus commissarios es-

tabelecidos na entrada da barra e porto de Belém, como

já fica acima ponderado. O 3.° é da mesma sorte notó-

rio
;
porque a entrada e a venda das mercadorias da

Ásia, e do tabaco, são em Portugal prohibidas pelas leis,

debaixo de muito graves penas. Todo o publico está pre-

senciando, que nunca se metteram nem mettem ainda ho-

je mais de dous guardas aos navios mercantes, que logo

que chegam ao porto de Belém, obram regularmente dan-

do nelle entrada, e passando na maré próxima seguinte

a Lisboa para a costumada ancoragem, que todos os na-

vios nacionaes e estrangeiros teem defronte do cáes da

segunda das referidas alfandegas, na forma dos capítulos

4.°, 5.*, e 6.° do regimento delia. Em segundo logar,

porque igualmente todos estão presenciando, que nos

navios que trazem fazendas da Ásia prohibidas, ou taba-

cos ainda mais vedados, é que a l.
a
e 3.

a das referidas

três alfandegas mettem, cada uma delias, guardas da sua

confiança. Em 3.° logar, porque todo o publico está da

mesma sorte presenciando, que o tribunal da saúde tam-

bém não acrescentou guardas de novo ; mas sim, e tão

somente naquelles casos extraordinários em que sempre

os pôz em indispensável observância do antigo regimento;

casos os quaes costumam ser: primeiro, quando os navios

entram em domingo, dia santo, ou a horas incompetentes

para nellas se fazer a visita
;
porque então lhes mette o

dito tribunal da saúde um guarda interino, o qual é des-

pedido logo que a mesma visita é acabada: segundo, nos

navios que vêem de alguns portos suspeitos de contagio

:

terceiro, nos outros navios que trazem fazendas também

suspeitas, em razão dos logares donde são extrahidas.
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Vigésima queixa. — Que devendo, na conformida-

de do mesmo tractado do anno de 1654, serem descar-

regados os navios que transportam mercadorias finas, no

termo de dez dias, e no de quinze, os que trazem as ou-

tras mercadorias de volume, de sorte que não houvesse

na referida descarga algumas dilações supérfluas, se ti-

nham demorado descargas de navios inglezes, além dos

referidos termos.

Resposta.— A differença é notória, que ha entre

o limitado e reduzido numero de navios nacionaes e es-

trangeiros, que naquelle anno de 1654 descarregaram

na alfandega de Lisboa, para os pequenos e insignifican-

tes armazéns que naquelle tempo lhes bastavam ; e entre

a extraordinária e desmedida frequência que o commer-

cio e a navegação teem accumulado no porto de Lisboa,

desde os princípios do século presente ; differença que

fez logo comprehender, por uma parte, que nem se po-

dem chamar supérfluas as maiores dilações, que nestas

circumstancias se teem feito indispensavclmente necessá-

rias, a respeito de navios que chegam em occasiões de

concorrerem com outros, cujos géneros ameaçam maior

perigo na demora; nem pela outra parte seria praticável

que, ainda quando a alfandega de Lisboa não fizesse mais

do que despachar navios inglezes , deixassem alguns del-

les de esperar a descarga dos outros, quando ao mesmo
tempo se achassem muitos dos ditos navios em despacho.

Vigésima primeira queixa. — Que os informantes

quizeram persuadir que se tinha feito um novo regula-

mento, pelo qual se ordenou que todos os navios que to-

cam no porto de Lisboa, para se informarem dos preços

das mercadorias, e receberem as ordens dos negociantes

aos quaes vêem dirigidos, são obrigados a tirar uma li-

cença chamada franquia, e a receberem guardas a seu

bordo com dilações, e com despezas, obrigando, além
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disto, algumas vezes os donos dos taes navios a descar-

regarem conlra suas vontades.

Resposta. — Primeiro: a experiência de séculos

mostrou, que nem todos os navios que entram cm Lisboa

vêem somente para se informarem dos preços dos géne-

ros, e para receberem as ordens dos interessados nelles.

Já no anno de 1587 (em que se publicou o foral ou re-

gimento que depois daquelle tempo ficou governando a

alfandega da dita cidade) era tão velha a dita franquia, e

eram tão criminosos os abusos que com ella se faziam,

que foi necessário precaverem-se pelos capítulos 1.°, 2.°,

e 3.°, como delles se vê: em segundo logar, tractando

desde então o mesmo foral de prescrever os meios para

se praticar a referida precaução, ordenou, que havendo

determinado pelo capitulo i.° o que se devia observar

com os navios que estivessem na dita velha franquia da

Junqueira, estabeleceu, pelos capítulos 5.°, e 6.°, que os

capitães delles se annunciassem ao provedor da alfande-

ga da mesma cidade, logo que chegassem ao logar da

mesma franquia, antes de subirem para cima do alto

marco ou padrão de pedra, que se achava e se acha le-

vantado na praia da Junqueira, e que indo para Lisboa,

assim que obtivessem o despacho do mesmo provedor,

subissem para a ancoragem fronteira á referida alfande-

ga, na maré logo seguinte, depois da dita notificação. Es-

tabeleceu, quanto aos outros navios, que chegando á di-

ta franquia, e viessem destinados para outros portos dif-

ferentes do da mesma cidade de Lisboa, pelo capitulo

7.°, o seguinte: « e sendo o caso que alguma das ditas

náos ou navios, que vierem ancorar ao dito porto de

franquia, venham fretados para fora desta cidade, decla-

rando-o assim os senhores mestres delles aos ditos oíli-

ciacs do porto de Belém, quando com as ditas náos e

navios forem fazer a diligencia, que se contém no capi-
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talo acima, clles os notificarão para que no termo de Ires

dias logo seguintes, vão apresentar ao provedor e officiaes

da dita alfandega as cartas dos seus fretamentos, para por

elles serem vistas, e se lhes dar despacho, da qual noti-

ficação se fará termo pelo escrivão do dito porto, ou por

um dos ditos guardas. Estabeleceu finalmente quanto aos

ditos navios que mio vêem para Lisboa, pelo capitulo 8.°,

o que segue : «E não vindo fretados os ditos navios pa-

ra esta cidade, lhes mandará o dito provedor notificar de

novo, pelos officiaes de Belém, que em termo de outros

três dias saiam pela barra fora, ou entrem a descarregar

as suas mercadorias, e passado o dito termo, não satisfa-

zendo a notificação, os obrigará o dito provedor, preci-

samente, a descarregar, manifestando-se por todo^ o re-

ferido: 1.° que a dita licença de franquia não só não e

nova, mas tão antiga que já existia no anno de 1587,

quando se deu regimento á alfandega de Lisboa: 2.° que

os negociantes inglezes gozam por elle em Portugal de

toda a justa liberdade, que é permittida aos verdadeiros

e honrados negociantes, para fazerem entrar na alfande-

ga de Lisboa; ou na dita franquia, os seus navios carre-

gados de quaesquer mercadorias, como se manifesta das

referidas leis: 3.° que isto se faz ainda mais evidente,

quando se pondera, por uma parte que aquclles dos ditos

navios, a cujo favor se concede franquia, que vêem sin-

ceramente a Lisboa saber os preços, e receber as ordens

dos seus interessados, sendo o seu destino para outros

portos da Europa, lhes bastam e sobejam os seis dias

dos dons termos que foram determinados nos ditos capí-

tulos 7.° e 8.°, e sempre observados para largamente se

aproveitarem dos ditos dous termos. E pela outra parte,

se ha, ou houver outros navios que venham de propósito

estacionar-se na dita franquia, para nella fazerem os con-

trabandos com a maior facilidade que para isso dá a dis-
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tancia da alfandega de Lisboa, e a ausência dos seus ofli-

ciaes de maior graduação, nem estes são os negociantes

que fazem o objecto dos tractados, nem, no caso de se

lhes fazerem descarregar os seus navios depois dos refe-

ridos seis dias de hospedagem,, ha motivo de queixa;

mas sim a justa, necessária, e indispensável observância

de umas leis tão justas, tão indispensáveis, tão velhas e

tão conhecidas de todos, como são os ditos capítulos 7.°

e 8.° da referida alfandega de Lisboa. Se porém, fora do

referido caso de excesso de franquia, que sempre foi re-

provado pelas ditas disposições do foral, houve alguns

outros, nos quaes alguns negociantes inglezes fossem

constrangidos a descarregar este ou aquclle navio contra

sua vontade : s. m. íidel. reprovará, e emendará tal abu-

so, como inteiramente contrario ás suas leaes intenções,

especificamente ás épocas em que se praticaram taes

abusos, se é que elles existem.

Vigésima primeira queixa. — Que os mercadores

inglezes, que vendem por miúdo ou retalho, são sujeitos

a pagar grandes impostos, suecedendo-lhes algumas vezes

verem embargados os seus bens em castigo de terem ven-

dido na dita forma.

Resposta. — É notória e publica verdade na cidade

de Lisboa, que nella se não prohibiu até agora aos mer-

cadores inglezes, que são legítimos e verdadeiros merca-

dores estabelecidos com casas de negocio, de venderem

nas suas casas e armazéns todas as suas manufacturas,

peixes seccos, armas, e mais objectos, por grosso e miú-

do, como lhes parece. Se qualquer delles quizer vender

em casa um vestido ou uma arroba de bacalháo, sendo

mercador estabelecido, não haverá lei ou procedimento

que a isto se opponha. Os ditos legítimos e verdadeiros

mercadores inglezes com casa estabelecida, são os que

não querem, nem costumam vender com aquclle miúdo
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detalho, nem na praça de Londres, nem na de Lisboa,

porque lhes não faz conta, ou malquistarem-se com os

seus freguezes, que lhes compram em grandes quantida-

des, mostrando-lhes que lhes querem usurpar, com aquel-

les pequenos objectos de cobiça, os seus segundos lucros,

ou impossibilitar os ditos traficantes de retalho com os

empates das mercadorias que lhes compram, para nunca

lhes pagarem o preço delias, ou porem os mesmos trafi-

cantes de retalho em desesperação, que os faça inteira-

mente alienar e recorrer a outros negociantes para pode-

rem sortir as suas lojas. Somente a respeito da venda do

trigo tem havido algumas controvérsias com os ditos

mercadores inglezes, com casas estabelecidas em Lisboa,

e com grandes razões: 1.° porque no mesmo trigo con-

siste o alimento quotidiano, que o faz da primeira e maior

necessidade publica em lodos os paizes, não podendo nel-

les faltar nem um só dia, sem que os povos pereçam :
2.*

porque por isso desde o reinado del-rei D. Manoel, so

estabeleceu na capital de Lisboa o publico armazém cha-

mado o terreiro, que constitue uma alfandega de trigos

com outro foral ou regimento, o qual foi ordenado de

sorte, que sempre consta ao senado da camará de Lisboa

o trigo que ha na cidade para o sustento do povo, e sem-
pre possa obviar, em commuin beneficio, aos Ímpios mo-
nopólios de um tão indispensável género ; como é prati-

ca universal em quasi toda a Europa: 3.° porque não
podiam deixar-se relaxar aquellas leis salutares do ter-

reiro de Lisboa, sendo a sua observância de uma tão in-

dispensável necessidade publica: í.° e muito mais ainda

quando são cousas claras e obvias a qualquer compre-
hensão, que não podendo o senado da camará de Lisboa
estar um só dia incerto nas quantidades precisas para
uma tão populosa capital, nem podendo o povo da mes-
ma esperar uni eó dia sem pão para comer, seria assaz
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impraticável que o mesmo senado da camará permittis-

se celleiros de trigo fechados e occultos, para se fazerem

com elles monopólios, com que o povo de Lisboa espe-

rasse para se alimentar pelo trigo da Inglaterra, o qual é

na mesma Inglaterra um fructo tao contingente c incerto,

que a extracção delle se costuma prohibir muitas ve-

zes, de sorte que pouco ha que cm mais de dous annos

se nao viram em Portugal navios carregados com trigo

de Inglaterra no indispensável estabelecimento do referi-

do terreiro de Lisboa. Houve comtudo no reinado pró-

ximo precedente, uma das muitas relaxações que se vi-

ram em todas as outras repartições do governo da mo-

narchia portugueza. Consistiu pois a dita prejudicial re-

laxação, em que havendo-se estabelecido um numero de

mulheres determinado no referido terreiro, para vende-

rem o trigo que entrava ncllc, o vendiam a seu livre ar-

bítrio, quando, e como lhes parecia ; com tanto prejuí-

zo dos interessados, que alem de nao poderem saber se

tinham trigo, ou se tinham dinheiro, suecedia quebrarem

algumas das ditas vendedeiras com sommas importantes;

desordens que deram justos motivos a differentes quei-

xas, nao só dos ditos mercadores inglczes, c de outras

nações estrangeiras; mas ato dos mesmos lavradores

portuguezes, e a differentes decretos e ordens com que

se permittiu a todos os referidos mercadores e lavrado-

res, que para evitarem aquellcs presentes prejuízos, po-

dessem vender os seus respectivos trigos nas suas pró-

prias casas, para se livrarem daquellas escandalosas e

indignas mulheres. Todas estas desordens teem cessado,

porém pelas reaes providencias de s. m. fidel felizmente

reinante, as ditas mulheres foram abolidas e extinctas

:

cm logar delias se estabeleceram, além do antigo juiz,

commissarios do terreiro com livros de entrada c sabida,

públicos a todos os diíos negociastes e lavradores, os
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quaes podem ver cada dia o seu trigo que se acha em es-

pécie, e o que está vendido : á vista daquelle livro po-

dem também diariamente receber (se quizerem) os di-

nheiros respectivos das vendas que estão feitas. Os mes-

mos lavradores c negociantes são os que põem os preços

aos seus trigos como bem lhes parece : os que se acham

ausentes remettem os seus trigos ao juiz do dito terrei-

ro, e seus adjunctos com as ordens dos preços por que

na concorrência aos outros os deverão vender, e receber

as respostas daquella administração, com os retornos dos

dinheiros que os seus trigos produzem, sem poderem te-

mer engano nem quebras
;
porque tudo o que se acaba

de declarar acima se faz publicamente; e porque as con-

sideráveis rendas e crédito do senado da camará de Lis-

boa são segura caução da legalidade e do embolso das

referidas vendas, e seus produetos, sem disto se lhes des-

contar alguma commissão ; e nesta certeza, havendo ces-

sado, por um modo tão efficaz e decisivo, todas as sobre-

ditas relaxações e desordens, que fizeram alterar as leis

económicas e indispensáveis do dito terreiro de Lisboa,

nenhum motivo justo podia haver depois de um tão pu-

blico c saudável estabelecimento feito desde o tempo dei-

rei D. Manoel, ou para se intentar fazer em celleiros oc-

cullos e fechados, monopólios do pão quotidiano da cida-

de cabeça da monarchia, atacando-se uma interior econo-

mia tão indispensável como a referida, ou para se espa-

lhar em Inglaterra c levar ao ministro de s. m. britannica

uma queixa. Finalmente o que verdadeira e necessaria-

mente se prohibiu no presente reinado, pertencente ás

vendas eni detalhe, foram as escandalosas desordens e

impiedades que s. m. fidel. achou introduzidas (entre outros

muitos abusos) quando subiu ao throno de Portugal, em
grave prejuízo do commercio geral, e das pessoas particula-

res mais miseráveis do povo de Lisboa, por alguns dos offi
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ciaes do senado tia camará, que se tinham esquecido

das suas mais indispensáveis obrigações, desordens e im-

piedades enunciadas no preambulo do alvará de 19 de no-

vembro de 1757
;
preambulo em que se contém a pro-

hibição que verosimilmente serviu de pretexto á dita in-

justa queixa, c que se fez notório nas palavras seguintes:

« a grande desordem e considerável prejuízo que sentem

os meus vassallos moradores da cidade de Lisboa, por se

conceder, ha pouco tempo a esta parte, licenças a estran-

geiros de venderem pelas ruas, e em lojas toda a sorte

de comestíveis pelo miúdo, como também vinhos, aguar-

dentes, e outras mais bebidas, ampliando-se de tal modo
esta liberdade, que vendem pelas ditas ruas, alféloas,

obrêas, jarselim, melaço, e azeitonas, chegando ultima-

mente a intrometter-se, por umas novas fabricas, até no

ministério de assarem castanhas, e outras similhantes

vendas de géneros desta qualidade, que são prohibidas

pelas leis deste reino, c posturas do senado da camará,

até aos mesmos homens nacionaes, como exclusivamente

destinadas para o exercício honesto, e precisa sustentação

das muitas mulheres pobres naturaes destes reinos, que

se ajudavam a viver, c com cíFcito viviam, destes peque-

nos tráficos, sem que homens alguns se atrevessem a per-

turbal-as. E sendo também informado que aos mesmos

estrangeiros vagabundos c desconhecidos se dão outras

licenças para poderem vender, em lojas volantes, quin-

quilharias^ fazendas, não só contra a disposição da pra-

gmática de 24 de maio de 1769, que no capitulo 18.°

prohibe, por termos expressos, assim aos naturaes como

aos estrangeiros, o vender pelas ruas e casas, fazenda

alguma, ou ainda quinquilharia, e contra as posturas do

senado da camará que prohibêm conceder licenças aos

estrangeiros para as ditas vendas ; mas também porque

uma grande parte dos ditos estrangeiros, a quem se con-
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cedem as referidas licenças, se compõe de desertores e

criminosos fugidos, que não merecem a minha real pro-

tecção para gozarem dos favores com que costumo ani-

mar os bons e louváveis commerciantes estrangeiros, que

assistem nestes meus reinos ; mas antes, tem mostrado

a experiência, que são receptadores de furtos, e vivem

de contrabandos dos meus reaes direitos, com o que se

fazem também aborrecidos e pesados aos bons negociantes

cm grosso, ate das suas mesmas nações, perturbando-lhes

a igualdade necessária para o gyro do verdadeiro commer-

cio, etc. » Os indivíduos de que tractou o dito alvará

não consistiram em negociantes inglczes, mas sim em um
aggregado de vagabundos portuguezes e estrangeiros de

todas as nações, peste de todo o commercio interno e

externo, nem constituíram até agora os objectos de tra-

ctados entre as potencias soberanas.

Vigésima segunda queixa. — Que os mercadores

em detalhe são constrangidos a pagar uma tax«a de dez

por cento, ou decima de que deviam ser isentos.

Resposta. — Os verdadeiros e legítimos mercado-

res inglezes, com casa estabelecida em Lisboa, não pa-

gam decima alguma, e se houve alguns artífices ingle-

zes a quem se pedissem decimas ou quaesquer outros

impostos, não podia disto seguir-se queixa que não fos-

se opposta a notoriedade de factos tão manifestos, co-

mo são os seguintes : o primeiro delles se reduz a que

na corte de Lisboa ha vinte e quatro grémios ou cor-

porações dos differentes artífices, que constituem as mãos
e os braços do publico serviço : o segundo, que desde

os princípios do reino elegem annualmente, os ditos

grémios ou corporações, um juiz do povo para lhes

presidir : o terceiro, que todos os referidos grémios ou
corporações de artífices tiveram sempre as suas leis e

.

estatutos approvados pelos reis deste reino, e mandados
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por cllcs observar, debaixo da inspecção do senado da

camará. O quarto, que um dos referidos estalidos an-

tigos foi sempre o de não poder pessoa alguma, nacio-

nal ou estrangeira, abrir loja de alguma arte fabril na

cidade de Lisboa, sem preceder, não só a exame o

approvação do juiz e assembléa do governo do seu re-

spectivo grémio ou corporação, mas também um acto cm

termo escripto nos livros das mesmas respectivas cor-

porações, pelo qual, os que nellas entram de novo, ou

sejam nacionaes ou estrangeiros, se sujeitam a pagar to-

dos os encargos públicos, que pagam os mais membros

das suas respectivas corporações ou grémios. O quinto e

ultimo facto, emfim, c que do referido resultou, vem a

ser, que nenhuns artífices ingle/es, ou de outra alguma

nação dos que obtiveram licenças para trabalhar ou abrir

lojas de artes fabris na cidade de Lisboa, foram jamais

isentos dos encargos públicos dos respectivos grémios a

que pertenciam. Isto é que sempre se tem praticado pu-

blica c manifestamente.

Vigésima terceira queixa.— Que devendo se proce-

der contra os mercadores inglczes, que cxtrahem moeda

deste reino, somente nos casos expressos cm uma antiga

lei (que c a que se compilou na ordenação do reino do

livro 5.° titulo 113), e não se adiando em algum daqucl-

les casos Hunfredo Bunstcr, official de um paquete in-

glez, se pronunciou contra clle cm 26 de dezembro do

1758, uma sentença pela qual q dinheiro que se achou

sobre a sua pessoa' foi julgado perdido, e que havendo-

se confirmado a mesma sentença em 24 de março de

1759, não foi até agora renovada, posto que se promet-

tesse uma revista ao senhor conde dcKinnoull, embaixa-

dor de s. m. britannica.

Resposta. — Pode o conde de Oeiras assegurar ao

senhor G. ÍL L. Ilelson, que as intenções del-rei fidel.
,

e as ordens por elle dadas aos seus magistrados, são, e
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seriam sempre as de que nem por uma parte se procede

em commum contra os vassallosde s. m. britannica, nos

casos das ordenações do livro 5.° titulo 113, senão nos

precisos termos nelíe expressos, nem se falte ao parti-

cular Hunfredo Bunster com o soccorro que as leis e

o decoro permittirem, no caso em que tenha ainda que

requerer a respeito daquelle seu negocio.

Vigésima quarta queixa. — Contra a pragmática

do anho de 1749, e contra o rigor com que é observa-

da, dizendo que impedira a entrada de um grande nu-

mero de mercadorias, que antes costumava Inglaterra

mandar para Portugal.

Resposta.— Na referida pragmática se contém uma
lei económica daquellas que nunca se duvidou, que até

um pae de família particular pode promulgar para o bom
regimen da sua própria casa, e muito mais um soberano

dentro dos seus domínios. A dita lei não foi especial pa-

ra excluir os mercadores de Inglaterra ; mas geralmente

para impedir que todas as outras nações introduzissem

neste reino aquellas mercadorias que fazem os seus ob-

jectos de exportação
;
quando umas eram supérfluas, e

de um luxo incompatível com o estado da nação porlu-

gueza-; e outras faziam clamar naquelle tempo os vinte"

e quatro grémios ou corporações dos artífices de Portu-

gal, vendo-se reduzidos á necessidade de fecharem todas

as lojas, e de sahirem delias a pedir de porta em porta

uma esmola para se sustentarem, por lhes não haverem
deixado cousa alguma em que podessem trabalhar afim

de poderem adquirir uma decente subsistência. A respei-

to daquellas introducções que foram prohibidas, não se

verificou, alguma das duas circu instancias que os infor-

mantes persuadiram, em nome dos mercadores britanni-

cos, que se lhes tinham feito mais sensíveis : não a pri-

meira circu instancia de se permiltir aos mercadores de
M. DE POMBAL. II. 4
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outras nações a introducçao dos estofos lavrados de Ia,

que se prohibiam aos inglezes
;
porque examinando-se a

alfandega de Lisboa muito exactamente, se achou que

nunca jamais se permittiu
v
nella, aos mercadores de ou-

tras nações, cousa alguma que se não permittisse aos in-

glezes, e se houvô algum caso, ou casos até agora des-

conhecidos, em que tal succedesse, contra as intenções e

ordens de s. m. fidel. na prevaricação de algum guarda

ou de qualquer outro official subalterno, declarando-se

quaes foram os referidos casos, e quaes as pessoas que

para elles concorreram, se dará toda a necessária provi-

dencia. E também não a segunda das ditas circumstan-

cias de entrarem todos os dias pannos das manufacturas

de outras nações com abundância, sem se lhes poro me-

nor embaraço, porque nao subsiste algum dos factos que

mal suppôz quem inventou a referida queixa. A verda-

de é, por uma parte, que a corte de Lisboa nunca dis-

pensou até agora a pragmática do anno de 1684, a fa-

vor de outras algumas nações que nao fossem , a Ingla-

terra pelo tractado de 27 de dezembro de 1703, eá sua

imitação a Hollanda (então alliada commum) pelo outro

tractado de 20 de novembro de 1705. Demonstra-se

também a verdade pela outra parte, que tirando-se outra

exacta informação da alfandega de Lisboa a respeito do

referido facto, se achou, que nella se nao tinham dado,

nem costumavam dar despachos para serem admittidos

pannos, que nao viessem e venham cm navios inglezes

ou hollandezes ; donde resultou concluir-se que, se com

eííeito houve a introducçao, que se persuadiu pelos in-

formantes, nao podia ser senão pelo ministério dos mes-

tres, e capitães dos referidos navios inglezes e hollande-

zes, sem culpa alguma da referida alfandega; porque

sendo os ditos tractados de 27 de dezembro de 1703, e

de 28 de novembro de 1705, extensivos a todos-os ge-
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neros de lanifícios ; e sendo tantas e tao varias as espé-

cies de pannos e fazendas de la, que de muitos annos a

esta parte se estão todos os dias inventando, e introdu-

zindo na mesma alfandega, já se vê que era impossível

aos officiaes delia, vendo entrar os ditos pannos e fazen-

das de nova invenção em navios das duas nações a quem

sao permittidas, poderem saber os logares onde se ti-

nham fabricado.

Para o marquez Estribeiro mor fazer marchar para

Lisboa os regimentos de Cascaes, e Setúbal, para

acudirem á calastrophe desta corte causada pelo

terremoto de 1755.

111."
10

e Ex.
w#

Sr.

s. m. é servido ordenar, que logo que v. ex.
a
receber

este, com a maior brevidade faça ma char para esta cor-

te os regimentos das praças de Cascaes, Peniche, e Setú-

bal
;
para que com a sua assistência se possa acudir á

urgente necessidade, em que se acha esta corte (»), caso

(*) É sem duvida, que foi a maior calastrophe que tem
succedido em Lisboa, não por haver sido mais terrível do que
a de 1531 ; mas porque no tempo da do terremoto de 1755,
dizem (muitos políticos) que esta corte era a mais opulenta, e

rica de toda a Europa. (Veja-se a descripçâodo terremoto de
1755 inseria no 1.° vol. desta obra). Asseveram os escriptores

abaixo mencionados (**), que o terremoto de 26 de janeiro de

(* ) Carib. Comp. Hist. tom. IV. Sandov. Hist. de Cari.

V. Barb. Fest. Lus. 7 Col. Dec. IV. S. M. An. Hist. tom. 1.
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de se nao adiarem pa mesma consternação aquellas pra-

ças (o que Deus nao permitia), porque em tal caso man-

dará v. ex.° somente marchar ametade de cada um dos

referidos regimentos : e havendo barracas nas mesmas

praças, as mandará v. ex.
a conduzir com brevidade. Be-

lém, a 2 de novembro de 1755.

Sebastião José de Carvalho e Mello.

AVISO

Para o conde de Soure fazer marchar para Lisboa o

seu regimento, sem esperar ordem do governador das

armas.

lll.
no

e Ex.*°Sr.

s m. manda rcmettcr a v. ex.
n
a carta inclusa a sello

volante, para que vendo-a v. cx.° execute logo a mar-

cha do. sen regimento, sem esperar ordem do governador

das armas, por nao admittir demora o caso presente, re-

mettendo depois de vista, a mesma carta ao governo,

afim de executar o mais que nella se ordena. Deus guar-

de a v. ex.
a Belém, a t de novembro de 1755.

Sebastião José de Carvalho e Mello.

1531, foi tão grande, que o Tejo dividiu as suas aguas pelo

meio, deixando apparecer suas arêas, quebrando as náos, e

sorvendo os navios, que nelle se achavam ancorados : foram

prostrados, por este terremoto, muitas igrejas, e palácios, e

mais de 1:509 casas, com morte de grande numero dos seus

habitantes.
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AVISO

Para o duque Regedor fazer atalhar o fogo ,
que amea-

çara o Jardim do Tabaco, ou ao menos salvar o

referido género.

Ill.
no

e Ex.
n '*

Sr.

S m. é servido, que v. ex.
a mande dar algarvios, ou

quaesquer marinheiros, ainda tirados de navios, ou pes-

soas de outras profissões, que, ou atalhem o fogo, que

ameaça o Jardim do Tabaco (o que se diz, que nao será

mui diíficultoso), ou se nao fôr possível, que pelo menos

salvem o referido género para bordo de alguns navios,

que se acham neste porto, até convidando-se as suas

mesmas equipagens. Deus guarde a v. ex.
a Belém, a 3

de novembro de 1755.

Sebastião José de Carvalho e Mello.

EDITAL

Para os commandanles das fortalezas deixarem sahir

pela barra as embarcações, que levarem passe, as-

signado por D. Rodrigo António de Noronha e Me-
nezes.

Ill anda el-rei nosso senhor aos commandantes das for-

talezas, que deixem passar, assim para sahirem pela bar-
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ra, como para passarem para a banda de além, todos os

navios, e embarcações, que levarem passe pelas forla-

lezaSy o navio, ou barco N., do capitão ou arraesN.,

assignado por D. Rodrigo António de Noronha e Mene-

zes, com o seu sobrenome somente ; valendo os ditos

passes somente para o dia, em que forem expedidos ; e

não tendo depois delle validade alguma, sem levarem

apostilla novamente datada, e assignada para o dia, em
que houverem de ter effeito/O que assim executarão os

sobreditos, não obstante a outra portaria ultimamente

expedida em contrario, que aliás ficará sempre em seu

vigor, a respeito de todas as mais embarcações, que não

passarem na sobredita forma. Belém, a 4 de novembro

de 1755.

Sebastião José de Carvalho e Mello.

AVISO

Para o marquez Eslribeiro mor fazer recolher á pra-

ça de Cascaes os artilheiros, que não entravam 4e

guarda na dita praça.

]ll.
no

e Ex.
,ra

Sr.

sendo presente a s. m.
,
que a praça de Cascaes tem

uma companhia de artilheiros, que consta de outenta ho-

mens, e que só quatro entram de guarda : é o mesmo

senhor servido ordenar, que v. ex.
a
os mande recolher,

para se fazer o serviço da dita praça mais regular, por

se achar ametade do seu regimento nesta corte ; e se
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poder alliviar as ordenanças, para que os lavradores (*).

possam melhor trabalhar em lempo, que e Ião necessa-

(*) Este objecto é digno de toda a attenção, e não pode

escapar aos que se dão ao estudo da historia com aquella re-

flexão, e sisudeza que cumpre para delia tirar proveito. O
commercio é similhanle á varinha das fadas, que em pouco

espaço levanla soberhos palácios, magníficos jardins, mas que
acabam por desvanecer-se em fumo. Se algumas nações por

elle se fizeram grandes, e poderosas, descahindo elle, ficaram

aniquiladas : um novo canal, que se abra ao rio do commer-
cio basta para desviar o seu curso, e empobrecer as margens,

que de antes ensoberbecia. Onde estão as riquezas de Génova ?

o trafico de Alexandria? a potencia de Veneza? desappare-

ceram com suas marinhas mercantes, e militares tanto que a

ousadia de Vasco da Gama, dobrando o cabo da Boa-Espe-

rança fez tomar nova direcção ao commercio do oriente. Não
acontece o mesmo ás nações, que fazem da agricultura a base

da sua prosperidade. Nenhuma talvez attenta a sua situação

geographioa, a multidão de seus portos, e a perfeição da siía

industria podia melhor do que a China aspirar tá grandeza
commercial: porém os seus sábios legisladores em vez de o
promover teem sempre poslo- todo o empenho em refreal-o, e

circumscrevel-o, vedando aos estrangeiros a entrada no impé-
rio: mas se as leis na Cíhina são pouco favoráveis ao commer-
cio, são mais que em nenhuma parte favoráveis, e animado-
ras á agricultura, riqueza sólida dos Estados. O monarcha é
o primeiro lavrador do império, e todos os annos, em um dia

lavra por suas mãos; despendem-se sommasenormes em abrir

canaes, e conduzir-se aguas por cima das mais altas montanhas,
que fecundadas por ellas se tornam em pomposos amphithea-
tros de verdura. Assim tem esta nação, a mais antiga do mun-
do, sabido manler-se sempre prospera, sempre rica, e dando
leis aos mesmos, que a sujeitaram.

El-rei D. Diniz de Portugal chamava aos lavradores
Nervos da Republica (**J, e affeclava distinguil-os com lison-

geiras honrarias, que escandalizavam a nobreza, que pretende
para si exclusivamente quanto é honra, e proveito. No seu
tempo, e feliz reinado do seu filho D. Allonso IV., de quem
exisle uma lei, que condemna o agricultor que deixa os seus
terrenos incultos, pela primeira vez na perda das ovelhas, e
pela segunda á forca, c no de seu neto D. Pedro 1. todo o
reino era cultivado, e não falta quem diga que a população

(**) Mariz. Dial. 3 Cap. 1,
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rio o seu ministério. Deus guarde a v. e\.

n
Belém, a t í

de novembro de 1755.

Sebastião José de Carvalho e Mello.

passava então de cinco milhões de indivíduos. (1) A exporta-

rão de trigo, sal, e azeite, que se fazia de Portugal, era tal

que só do Tejo sahiara todos os annos mais de 1:600 navios

estrangeiros carregados destes géneros, (i) Quando D. Fer-

nando começou a governar Portugal, era tão grande a rique-

za de ouro, e prata, que este monarclia herdou, que diz um
escriptor «que eram estas as maiores riquezas que no mundo
se sahiam juntas em mão de algum príncipe da terra». (3) E
qual foi orneio por que se juntaram? com os produetos das agri-

culturas, que D. Diniz, D. Alíonso IV. , e D. Pedro I. tanto

haviam promovido.
Logo que começou o descobrimento das índias começou

a despovoar-se Portugal, já pela innumeravel gente que* se

destinava para estabelecer colónias naquellas remotas regiões,

já pela que morria ao ferro dos bárbaros em continuadas guer-
ras, já pela que tragava o mar em repetidos naufrágios, e

pela que as doenças consumiam em paizes insalubres, e tem-
peratura tão diííerente do clima da pátria. E que nos davam
em troco destas perdas aqueljas colónias? Especiarias, que nos

abreviam a vida com mil sortes de enfermidades desconhecidas

até alli ; depois os diamantes, e mais pedras preciosas, que nos

fizeram muito damno. (4) Conheceu bem esta desgraça o sá-

bio marquez de Pombal, e p'ocurou minoral-a com providen-

tes leis agrícolas, e conhecendo quanto era precioso o terreno

portuguez, como bem se explicou a el-rei D.José (5) mandou
então plantar de vinhalaria duas províncias do reino, cujo

vinho é hoje reconhecido pelo melhor do mundo.

Nota do editor das edições anteriores a esta fquintaj.

(1) Chronic. xugl.

(2j Mariz. Dial. 3. Cap. V.

(3) Ibid.

(í) Vasconc. de Lisb. Dial. I.

(S) ....de sorte, que semente cm Cintra, e CoIIares,

qualquer pomar de limão se reputa uma mina de ouro. Veja-

se o tomo !.• desta obra pag. 16,
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G A R T A

Do desembargador Francisco Galvão da Fonseca para

o marquez de Alegrete, parlicipando-lhe a descar-

ga de quatro navios de bacalháo.

111."
10

e Ex."10
Sr.

II ontem 25 do corrente não veio bacalháo algum á ri-

beira, em que havia muito povo a procural-o : constou,

que dos quatro navios deste género, que se acham no

rio, um descarregou para o Poço do Bispo, ou Marvil-

la: dous foram descarregar para Alcochete, e.Aldêa-Gal-

lega, donde logo passará para o Alemtéjo, e Castella, e

se venderá pelo preço que seu dono quizer ; e para vir

para esta cidade já tem de mais a despeza do seu trans-

porte. O outro está em ser, mas sem descarregar : os

mais ancoram aonde lhes parece, e não no logar deter-

minado, e eu não posso, nem obrigar a ancoragem, nem
a descarga, por não ter embarcação, nem gente ; além

do que, isto pertence ao provedor da alfandega, que de-

ve observar as ordens de s. m. communicadas a v. ex.
a

para ser certo do que se passa na minha commissão, e

assistência na ribeira. Deus guarde a v. ex.
a
Ribeira, a

26 de novembro de 1755.

Francisco Galvão da Fonseca.
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CARTA

Para o Secretario de estado Sebastião José de Carva-

lho e Mello.

111™ e Ex. mo Sr.

Hemetto a y. ex.
a
a conta, que deu o desembargador

Francisco Galvão da Fonseca, para que pondo-a na pre-

sença de el-rei meu senhor, resolva o que fôr servido

sobre a matéria de que tracta. Deus guarde a v. cx.
a
Se-

nado, 26 de novembro de 1755.

Marquez de Alegrete.

CARTA

Para (K marque* de Alegrete, em resposta sobre o re-

ferido na carta antecedente.

Ill.
mo

e Ex.
mo

Sr.

pazendo presente a s. m, o aviso, que v. ex.
8 me diri-

giu no dia de hontem com o vereador do senado da ca-

mará Francisco Galvão da Fonseca, em que referiu a v.

ex.
a no mesmo dia, que não havia bacalháo na ribeira

;

e que os quatro navios do mesmo género tinham pela

maior parte descarregado fora da postura ao seu livre

arbítrio : me manda o mesmo senhor responder a v. ex.
a
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que ambos estes dous casos haviam tido muito anticipadas

providencias nas suas leis, e ordens. O primeiro caso, no

aviso de 4 do corrente, no qual para que o povo não

achasse esta, e similhantes faltas nem na ribeira, nem no

Terreiro do Paço avisei a v. ex.
a que ordenasse a todos,

c cada um dos ministros que se acham principalmente

encarregados da inspecção dos bairros de Lisboa, que lhe

remettessem as relações de todos os géneros comestíveis,

que cada um delles achasse no seu districto, para assim

os poderem os ditos vereadores manifestar ás partes, que

os necessitassem : acrescendo as outras providencias do

dia 22, e 26, conteudas nos avisos expedidos no dia 22

do corrente, e no de hoje, cujas cópias remetto a v. ex.*

O segundo caso
;
porque além de não haver nunca s. m.

dispensado as leis, que prohibem os navios de romperem

as suas cargas sem bilhetes da alfandega, e fora da pos-

tura ; sendo-lhe presentes as transgressões, com que se

estavam vendendo os géneros abordo dos mesmos na-

vios, havia mandado obviar esta desordem pelo sobredi-

to aviso de 22 do corrente. Deus guarde a v. ex.
a Be-

lém, a 27 de novembro de 17S3.

Sebastião José de Carvalho e Mello.

DECRETO

Para que as peças e jóias de ouro, e praia, dos rou-

bos commellidos depois do dia 1.° de novembro, se-

jam restituídas a seus indubitáveis donos, debaixo

do termo de as reporem no deposito de que sahirem,

a lodo o tempo que constar o contrario.

sendo a minha real, e pia intenção, que os fu rios,
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roubos, que se fizeram depois do dia primeiro do cor-

rente, sejam restituídos com o menor diseommodo, que

couber no possível, das pessoas, a quem tocar o domí-

nio delles : sou servido, que as jóias, peças de ouro, e

prata, e outras quaesquer alfaias, cujos donos forem no-

toriamente indubitáveis pela evidencia dos factos, sem

haver parte, que delles duvide, nem razão de se procurar

fraude, ou prejuízo de terceiro ; sejam entregues sem fi-

gura de juiz com a devida arrecadação a quem tocarem,

debaixo do termo de as reporem nos depósitos de onde

sahirem, a todo o tempo que constar o contrario. E que

as outras jóias, peças, e móveis, em que houver qual-

quer duvida de facto, ou de direito, sejam remettidas

com justificações a elles respectivas ao duque Regedor-da

casa da supplicação ; o qual nomeará os juizes, que lhe

parecer para julgarem em Relação as sobreditas justifi-

cações summariamente em uma só instancia, pela verda-

de sabida, sem outra forma de processo. O mesmo du-

que Regedor o tenha assim entendido, e faça observar,

não obstante quaesquer leis, disposições, ou costumes

contrários. Belém, a 29 de novembro de 1755.

REI.

CARTA

Para os prelados maiores das religiões, que teem re-

ligiosas em sua obediência, mandarem as relações

que se lhes haviam pedido nos avisos antecedentes, dos

conventos de religiosas das suas provindas, e fa-

zerem congregar as que por causa das ruínas an-

davam dispersas.

s. m. me tem perguntado repetidas vezes pelas rela-
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coes dos conventos de religiosas da província de v. p. r.,

que foram indicadas no meu aviso de 17 de novembro

próximo passado : e sabendo o mesmo senhor, que as

ditas relações nao haviam chegado até agora ; me man-

da avisar a V. p. r., que logo as remetia a esta secreta-

ria de estado dos negócios estrangeiros, e de guerra, sem

a menor perda de tempo, e com preferencia a todo, e

qualquer outro negocio : nao havendo algum, que seja

tao urgente, como o do remédio por que está clamando a

desconsolação do povo pio da capital destes reinos, e de

outros logares delles, onde se estão encontrando em pas-

seios, e vendo pelos campos, com desamparo incom-

patível com as rcaes providencias conteudas no mesmo
aviso de 17, e no de 24 de novembro, alguma das re-

ligiosas, cujos conventos padeceram ruínas, por nSo ha-

ver certamente bastado, para cessarem os motivos da re-

ferida desconsolação, o cuidado dos confessores, a quem
se havia confiado a direcção das ditas religiosas em tem-

po de menor embaraço, e de menos necessidade espiri-

tual, e temporal. Também s. m. ordena, que nas sobre-

ditas relações se declare com toda a distineção a renda

annual de cada um dos ditos conventos de religiosas, em
dinheiro, e fruetos, e os respectivos empenhos, com que

cada um delles se acha gravado: esperando o dito se-

nhor, que nao seja necessário outro aviso' sobre esta ma-
téria. Deus guarde a v. p. r. Ceiem, a 6 do janeiro de

1756.

Sebastião José de Carvalho e Mello.

Nesta conformidade se escreveu a todos os prela-

dos maiores das religiões, que teem conventos de reli-

giosas.
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CARTA

Para o arcebispo de lhora, louvando-lhc o zelo, com

que soccorreu as religiosas do caslello de Moura, e

de Ara Cwli de Alcácer, p. participando-lhe as or-

dens, que s. m. fez expedir sobre a acommodaçao

das religiosas da côrle.

Ex.
,ro

o R.
n

° Sr.

F iz prcscnle a s. m. a carta, que v. ex.
a me dirigiu na

data de 20 de dezembro próximo passado com os as-

sumptos, assim das ruinas que padeceram os dous con-

ventos das religiosas do Castello de Moura, sujeitas a v.

ex.
a

, e de Ara Caeli da Villa de Alcácer, que sao da ju-

risdicçao do provincial dos menores observantes da pro-

víncia dos Algarves; como do que v. ex.
a havia passa-

do com o dito provincial, sobre as providencias necessá-

rias para o recolhimento, e custodia das segundas refe-

ridas religiosas.

E o mesmo senhor me ordenou, que louvando no

seu real nome o santo zelo, e exemplar vigilância, com

que v. ex.
a
se applicou em soccorrer as ditas religiosas

em uma tão grande calamidade, para as preservar das

tristes, e deploráveis consequências, que delia se segui-

riam, a não haverem mediado o grande zelo, e vigilân-

cia de v. ex.a ; lhe participe o que a este respeito se tem

passado com os prelados regulares, para que v. ex.
a

fi-

que no conhecimento do genuíno sentido das reaes or-

dens, indicadas na carta que a v. ex.
a
escreveu o sobre-

dito provincial.

A geral mina, que padeceram lodos os conventos
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de religiosas desta curto, concorrendo com o universal

estrago de todos os outros edifícios delia, deixaram as

mesmas religiosas pela maior parte no lastimoso estado

de se não poderem recolher das praças, e dos campos

para onde fugiram para 'salvar as Nvidas.

As capuchas se reduziram comtudo ás suas cer-

cas, e outros logares decorosos
;
porque sendo os qua-

torze conventos delias, que tem a corte de numero mais

abreviado, ainda se poderam achar algumas madeiras pa-

ra as reparar do rigor da estação, bastando pouco cui-

dado para se conservarem com decência, apezar das de-

sordens, que trouxe comsigo uma tão geral desolação.

As urbanas porém, sendo informado o mesmo se-

nhorde que vagam dispersas pelas praças, e ruas da ci-

dade, sem que os seus prelados houvessem occorrido a

um tao grande mal : e não podendo a religiosíssima pie-

dade de s. m. permittir-lhe, que deixasse de obviar por

todos os modos possíveis a um tão justo escândalo : me
mandou conferir este grave negocio com o eminentíssi-

mo, e reverendíssimo cardeal patriarcha, e com outras

pessoas doutas, e timoratas.

As quacs todas sommando o extraordinário nume-

ro das ditas religiosas urbanas, que estavam dispersas

:

vendo que não cabia no possível o seu transporte, e ac-

commodação para os conventos, que estão remotos das

suas respectivas províncias
;
ponderando por uma parte,

que a reedificação de todos os referidos conventos da

corte, que foram arruinados, necessita de muitos cabe-

daes, e dilatados annos ; e pela outra parte, que a ex-

trema necessidade, que constituíram as ruínas dos taes

conventos, se achava muito além de todos os casos ex-

pressos na bulia de S. Pio V., que regulou o regresso

das religiosas das suas respectivas clausuras: e concluin-

do por tudo, que em uma tão extremosa necessidade, eu-
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jo remédio dependia de tão longas demoras, era impôs*

sivel conservar tantas contmunidades de freiras, não re-

formadas, sem claustros, que as defendessem, e sem meios

para se sustentarem ; foram de uniforme parecer, que o

menor mal, que cm tal caso se podia eleger, como bem
respectivo, era o de se entregarem aos seus parentes

aquellas religiosas, cujos parentes estivessem em casas

decorosas para as recolherem, afim de que diminuindo-

se assim o maior numero delias, se podessem depois re-

partir as que fossem desamparadas,- pelos conventos das

suas respectivas filiações, sitos nas províncias da Beira,

Minho, e Traz-os-Montes, visto que os destas partes se

achavam todos arruinados.

Assim o praticou o eminentíssimo, c reverendíssi-

mo cardeal patriarcha com as religiosas sujeitas a sua

jurisdicção. Assim o avisou aos prelados regulares pela

carta circular, que leva o num. I. (1) E constando a s,

m., que continuava a dispersão das religiosas sujeitas aos

mesmos regulares, lhe mandou o dito senhor expedir a

outra carta circular da cópia, que leva o num. 11.(2)

Porém nao bastando esta para cessar o justo repa-

ro, que causava a demora, que havia em se pôr remédio

á dispersão, e relaxação, em que se achavam as sobre-

ditas religiosas ; me tornou s. m. a ordenar, que con-

vocando nesta secretaria de estado os referidos prelados,

lhes intimasse vivamente a impressão, que todo o refe-

rido havia feito na religiosíssima piedade do mesmo se-

nhor, e lhes perguntasse se lhes occorria outro meio de

se recolherem as suas respectivas religiosas ? Meio que

elles reduziram á repartição pelos conventos das provín-

cias, e que elles mesmos combinando logo os ditos con-

(1) Veja-'sè o lomo 1.° desta obra pag. 286.

(1\ Veja-se o tomo acima referido pag. 294.
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ventos com o numero das religiosas, que se deviam reco-

lher, viram demonstrativamente, que transcendia toda a

possibilidade physica, e moral ; com que todos vieram a

concluir no mesmo, èm què antes se tinha assentado, ex-

ceptuando o secretario deputado pelo geral de S. Bernar-

do, que foi de parecer, que as religiosas de Odivellas se

podiam conservar nas ruinas daquelle edifício.

Estas são as ordens, que s. m. tinha mandado ex-

pedir ao tempo, em que o provincial dos Algarves escre-

veu a Vi ex.
u E como as circumstancias não são certa-

mente as mesmas, antes são tão diversas que tractando

V; ex.
a de dous conventos somente dos quaes o de Mou-

ra
i
que é da sua immediata jurisdicção, está remediado,

e o de Ara Cseli pode ter remédio tão fácil, e decente,

como o que v. ex.
a apontou ao dito provincial, de se re-

colherem as freiras de Alcácer no convento fransciscano

da mesma villã: não podia isto ser contrario ás intenções

de s. m. , mas antes é muito conforme a ellas : e assim

o manda o mesmo senhor avisar ao dito prelado regular

pela carta, que também vae juncta pfir cópia.

E porque o estado futuro das ditas religiosas ur-

banas depois de um tão geral, e lastimoso estrago, não

pode deixar de dar a s. m. um justíssimo cuidado, e até

agora não tem chegado as relações, que o mesmo senhor

yecommendou aos ditos prelados regulares desde a pri-

meira' carta circular, que leva o num. 1.: me mandou
s, m.

,
que novamente lhe intimasse o outro aviso, que

leva o num. 111. (*) ,
para sobre estas necessárias in-

formações dar o mesmo senhor aquellas providencias, de
que a sua religiosíssima piedade o não pode dispensar em
uma tão triste, e apertada urgência.

Fico para servir a v. ex.
n com a mais obsequiosa,

H Vcja-sc a pa^ .280 do primeiro vol.
M. DE POMBAL. II. X
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e mais prompta vontade. Deus guarde a v. ex.

a
Belém, a

7 de janeiro de 1756.

Sebastião José de Carvalho e Mello.

Para o eminentíssimo cardeal palriarcha fazer redu-

zir a decente custodia as religiosas
,
que se achavam

atarracadas nos campos; e mandar repartir pelos

conventos das suas respectivas provindas as que não

coubessem nas cercas da Esperança
}

e de Santa

Joanna .

Em. rro
e Rv.

r
° Sr.

A,Is noticias, que lêem chegado a el-rei nosso senhor

nestes últimos dias do estado deplorável, em que conti-

nuam as religiosas urbanas dos mosteiros sujeitos aos pre-

lados regulares, que se acham arruinados na cidade de

Lisboa, e nos subúrbios delia, fazendo comprehender cla-

ramente, que todas as reaes admoestações, que foram in-

timadas aos referidos prelados pelos avisos das cópias

inclusas, nao bastaram até agora, nem ha apparencia de

que bastem, para cessarem desordens tao dignas de

prompto, e efficaz remédio : me manda s. m. participar a

v. em.% que será muito do serviço de Deus, e muito do

real agrado, que v. em.
a empregue o seu pastoral, e a-

postolico zelo em fazer cessar de uma vez as sobreditas

desordens, usando v. em. a eficazmente da jurisdicção,

que lhe compete nas clausuras, para fazer recolher logo,
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e reduzir a decénio custodia aquellas das referidas reli-

giosas urbanas, que se acham ainda abarracadas nos

campos, e logares abertos da mesma cidade, e seus sub-

úrbios, e que por ella, e por elles vagam com escanda-

losa indecencia, e grande desprazer da religiosíssima pie-

dade do mesmo senhor : o qual em auxilio do que fôr

por v. em. a ordenado ao dito respeito, tem prevenido a

nomeação de alguns ministros dos mais graduados, e

dignos de confiança, entre os que se acham empregados

no seu real serviço, para coadjuvarem o que por v. em. a

fòr determinado ao dito respeito : fazendo vedar a cerca

do convento da Esperança com os quintaes, e casas a ella

adjacentes, que forem necessárias para se recolherem as

religiosas de Santa Clara, Santa Ànna, e do Calvário

(todas da ordem de S. Francisco), que naopoderam achar

na custodia das casas de seus pães, parentes, e pessoas

approvadas nos sobreditos avisos com o parecer de v.

em. a
, onde se recolhessem : praticando o mesmo no hos-

c

picio de Santa Joanna, e casas e quintaes a elle adjacen-

tes, para o recolhimento das religiosas da ordem de S.

Domingos : e vedando também o de Odivellas, de sorte

que nelle se reduzam a decente custodia as religiosas da

ordem de S. Bernardo.

O mesmo senhor tem por certo, que não escaparão

a vigilância de v. em.
a nem o caso de não cabeiem com-

modamente nas cercas da Esperança, e de Santa Joanna
as religiosas, que nellas se devem recolher, depois de
haver sido a clausura approvada por v. em.*, para v.

em.
a
prover neste caso mandando repartir as que não

poderem ter accommodação na sobredita forma pelos

conventos das suas respectivas províncias ; nem o exame
dos meios que tiverem, ou não tiverem para o seu sus-
tento as religiosas, que se devem transferir; meios de que
espero brevemente a informação, para a participar a v.
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em.

a
, como tambom o mais que resultar das amplas in-

formações, que s. m. tem ordenado sobre esta matéria.

Aos sobreditos ministros conferirá s. m. toda aju-

risdicçao necessarria para fazerem evacuar as casas, c

quintaes, que forem ou necessárias para accommodação

das religiosas, ou prejudiciaes ao seu recato, e clausura;

mandando supprir por conta da fazenda, real as despezas

a que não poderem chegar as faculdades dos respectivos

mosteiros, cujas religiosas se devem recolher nos referi-

dos logares, por não haver presentemente outros, em que

ellas se possam reduzir a custodia com a promptidão,

que requer uma tão indispensável, e extremosa urgência.

Ao mesmo tempo mandou s. m. significar ao ex.
m °

c rev.
mo núncio tudo o referido, para que usando também

dos seus poderes apostólicos, concorra para o remédio

de uma tão grave necessidade : ordenando efiicazmento

aos prelados regulares, que diligenciem, e promptamon-

4e executem tudo o que fôr conveniente para o recolhi-

mento decente, e côngrua sustentação das suas respecti-

vas religiosas, cm quanto s. m. recorro á sé apostólica.

Deus guarde a v. em. a Paço de Belém, a 12 de janeiro

Sebastião José de Carvalho e Mello.

CARTA

Para o arcebispo primaz, participando-lkc, que nas

terras de que é donatário, se havia de levantar sol-

dados para complemento das tropas.

Ileverendo èm Christo padre arcebispo primaz, meu
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muito amado, e prezado tio, eu el-rei vos envio muito

saudar, como aquelle de cujo virtuoso acrescentamento

muito me prazeria. Fui servido resolver, que em todas

as terras destes meus reinos se levantasse gente de novo

para completar, e preencher as minhas tropas ; e por-

que esta diligencia é preciso se faça nas terras, de que

sois donatário, me parece avisar-vos para assim o teres

entendido ; e que nas mesmas terras se hao de fazer sol-

dados na presente calamidade (*), sem embargo das vos-

sas doações. Belém, a 27 de janeiro de 1756.

BEI.

Sebastião José de Carvalho e Mello.

Similhantes cartas se escreveram ao duque de Ca-

daval, ao duque de Lafões, ao duque de Aveiro, ao mar-

quez de Távora, ao reitor reformador da universidade de

Coimbra, ao D. abbade Geral de Alcobaça, a D. Manoel

de Athaide e Azevedo, e ao desembargador Manoel Go-

mes de Carvalho, como secretario da rainha.

AVISO

Para o desembargador chancetler mor Manoel Gomes
de Carvalho, participando-lhe, que para a expedi-

ção de algumas diligericias será preciso entrar em
algumas das terras da rainha nossa senhora.

U.m. encarregou ao bacharel Manoel Guilherme Bequer

(*) Causada pelo horrendo terremoto do 1.° de novem-
bro de 1755.
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de fazer fabricar, e conduzir para esta corte alguns ma-

teriaes, e instrumentos necessários para os reparos das

ruinas, que causou o terremoto do primeiro de novem-

bro do anno próximo passado. E porque para expedição

das referidas diligencias será preciso, que o dito bacha-

rel entre em algumas das terras da ouvidoria de Alem-

quer, de que a rainha nossa senhora é donatária ; me or-

dena s. m.
,
que participe a v. s, o referido para o fazer

presente á dita senhora. Deus guarde a v. s. Paço de Be-*

lém, a 11 de março de 1756,

Sebastião José de Carvalho e Mello.

Ao mesmo ministro se escreveu pelo que pertence

ás terras do sereníssimo senhor infante D, Pedro, como

secretario que é do dito senhor,

Para que as madeiras destes reinos, que vierem para

Lisboa, gozem do mesmo rebate de direitos de en-

trada, e sahida, concedido á companhia do Grã^

Pará e Maranhão.

fiiu ei-rei faço saber aos que este alvará com força de

lei virem, que tendo consideração aos prejuízos, que sen-

tiram os meus vassallos, que habitam nos togares das

costas destes reinos, assim pelas embarcações que perde-

ram, como pelas casas que se lhes arruinaram no terre-

moto do 1.° de novembro do anno próximo passado; e

a que (comprehendendo o clamno, que se seguiu daquel-
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las ruinas,auma grande parte dos outros meus vassallos)

so fazem todos dignas da minha regia, e paternal provi-

dencia, para animar a navegação de uns, e dar por meio

delia também facilidade á reedificação das propriedades

dos outros : hei por bem, que todas as madeiras da pro-

ducção das terras destes reinos, que forem nelles trans-

portadas de uns 4>ara outros partos, por embarcações»

que sem dolo, nem malícia sejam praprias de vassallos

meus naturaes dos mesmos reinos, e dos seus domínios,

gozem do mesmo rebate dos direitas de entrada, e sahi-

da, assim pelos rios, como pelas tarres, e do mesmo fa-

vor, na forma da arrecadação, que tenho concedido á

companhia geral do Grã-Pará e Maranhão, sem alguma

differença. Belém, a 22 de maio de 1756.

REI.

Sebastião José de Carvalho e Mella.

AVISO

Para Manoel de Campos e Sousa , vereador do senado

destinar logar para as estamias de lenha, e carvãa
nas praias desta cidade.

\J. m. manda remetter a v. m.
ce

a petição inclusa das
pessoas, que negociam em lenha, e carvão, para que v.

m.
oe

particularmente examine os logares das praias da
cidade de Lisboa, onde se poderãa accammodar os re-

feridos géneros sem prejuízo das armazéns destinados

para os assucares, e tabacos, por decreto do mesmo se-
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nhor; examinando v. m°e

a razão, pela qual no cáes do

carvão se não tem accommodado este género, tendo nelle

antes logar determinado ; como também o que presente-

mente se lhe pode aíli assignar, e os sitias, que daquella

parte e da do cáes do Tojo, e cáes do Sacramento se po-

dem determinar para as posturas da lenha; e informando

v. m.
ce

sobre tudo com toda a possível» brevidade. Deus

guarde a v. m.
ce

Belém, a 18 de junho de 1756.

Sebastião José de Carvalho e Mello.

AVISO

Para o marquez Estribeiro mor passar as ordens ne-

cessárias para as religiosas de S. Domingos serem

expedidas a diversos conventos da sua ordem.

1117° eEx. no
Sr.

sendo presente a s. m.
,
que as religiosas dos mosteiros

da ordem de S. Domingos de Lisboa, que devem ser re-

colhidas em differentes conventos da sua província, hão

de partir no dia da segunda feira 5 do corrente, do lo-

gar em que presentemente se acham; e para se obviarem

desordens, e indecencias ; é o mesmo senhor servido, que

v. ex.
a
ordene, que pelas seis horas da manhã do referi-

do dia 5 do corrente, se ache no Campo da Forca uma
partida de dez soldados de cavallo com um officiaí, para

serem acompanhadas até a distancia de duas léguas da

'cidade. Deus guarde a v, ex.
a Belém, a 3 de julho de

1756.

Sebastião José de Carvalho e Mello,
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ALVARÁ
*

Para se estabelecerem os fornos de cal da nova fabri-

ca, que cozem com carvão, sem gasto da lenha do

* reino, vendendo csle género a preço moderado.

tiu el-rei faço saber aos que este alvará de confirmação

virem, que sendo-me presente a supplica de Guilherme

Stephens, homem de negocio da nação britannica, e resi-

dente nesta corte, para nella estabelecer uma fabrica de

cal com as cinco condições (1) conteúdas nas duas meias

folhas de papel, assignadas, e rubricadas por Sebastião

José de Carvalho e Mello, do meu conselho, e secretario

de estado dos negócios do reino : e fazendo examinar a

referida supplica, e condições, por achar, que não só é

conveniente a fabrica, que faz o objecto delias, mas de

muita utilidade a meus vassallos, especialmente aos mo-

radores da cidade de Lisboa, e a reedificação dos seus

edifícios (2) ; hei por bem, e me praz de lhe confirmar

todas as ditas condições, e cada uma em particular, co-

mo se de verbo ad verbum* aqui fossem insertas, e decla-

radas ; e por este meu alvará Ufas confirmo, para que

se cumpram, e guardem inteiramente como nellas se con-

tém. E quero esta confirmação em tudo, e por tudo lhe

seja observada inviolavelmente sem diminuição, e lhe

não seja posta, nem possa pôr duvida alguma a seu cum-

primento, em parte, ou em todo, em juizo, nem fora del-

le ; havendo por suppridas (como se postas fossem neste

alvará) todas as clausuras, e solemnidades de facto, e de

(1) Nào as transcrevemos por serem assaz extensas.

(2) Neste tempo já estavam reedificadas muitas das ca-

sas, que foram destruídas pelo horroroso terremoto.
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direito, que necessárias forem para a sua firmeza; e de-

rogo, e hei por derogadas todas, e quaesquer leis, e dis-

posições, que possa haver em contrario, como se delias

fizesse expressa menção, sem embargo da ordenação do

livr. 2. til. 44. Belém, a 3 de novembro de 1756.

REI.

Sebastião José de Carvalho e Mello.

ãsa»<$>«E3»—

LEI

Pela qual s. m. é servido exterminar, proscrever , e

mandar expulsar dos seus reinos, e domínios os re-

gulares da companhia denominada de Jesus, ele.

D José por graça de Deus, rei de Portugal, e dos Ai-

garves, etc, faço saber, que havendo sido infatigáveis a

constantíssima benignidade, e a religiosíssima clemência,

com que desde o tempo em que as operações, que se pra-

ticaram para execução do tractado de limites das con-

quistas ; sobre as informações, e provas, mais puras, e

authenticas ; e sobre a evidencia dos factos mais notó-

rios, não menos do que a três exércitos
;
procurei appli-

car todos quantos meios a prudência, e a moderação po-

diam suggerir, para que o governo dos regulares da com-

panhia denominada de Jesus, das províncias destes rei-

nos, e seus domínios, se apartasse do temerário, e fa-

çanhoso projecto, com que havia intentado, e clandesti-

namente proseguido sua usurpação de todo o estado do

Brazil; com um tão artificioso, e tão violento progresso,
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que não sendo prompta e efficazmente atalhado, se faria

dentro no espaço de menos de dez annos inaccessivel, e

insuperável a todas as forças da Europa unidas : haven-

do (em ordem a um fim de tão indispensável necessidade)

exhaurido todos os meios, que podiam caber, na união

das supremas jurisdicções, pontifícia, e regia; por uma
parte reduzindo o* sobreditos regulares á observância

do seu santo instituto por um próprio, e natural effeito

de reforma á minha instancia ordenada pelo santo padre

Benedicto XIV. de feliz recordação ; e pela outra parte

apartando-os da ingerência nos negócios temporaes ; co-

mo eram, a administração secular das aldeãs; e domí-

nio das pessoas, bens, e commercio dos Índios daquelle

continente
;
por outro igualmente próprio, e natural ef-

feito das saudáveis leis, que estabeleci, e excitei a estes

urgentíssimos respeitos : havendo por lodos estes modos
procurado que os sobreditos regulares livres da conta-

giosa corrupção, com que os tinha contaminado a hy-

dropica sede dos governos profanos, das acquisições d©

terras, e Estados, e dos interesses mercantis, servissem

a Deus, e aproveitassem ao próximo, como bons, e ver-

dadeiros religiosos, e ministros da igreja de Deus ; an-

tes que pela total depravação dos seus costumes, viesse

a acabar necessariamente nos mesmos reinos, e seus do-

mínios, uma sociedade, que nelles entrara dando exem-
plos, e que havia sempre sido tão distinctamente pro-

tegida pelos senhores reis meus gloriosíssimos predeces-

sores, sua successiva piedade: e havendo todas as

minhas sobreditas diligencias ordenadas á conservação

da mesma sociedade sido por ella contestada*, invali-

dados os seus pios, e naturaes effeitos por tantos, tão

estranhos, e tão inauditos attentados, como foram, por
exemplo, o com que á vista, e faceie todo o uni-

verso declararam, e proseguiram contra mim, noa meus
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mesmos domínios ultramarinos, a dura, e aleivosa guer-

ra, que tem causado um tao geral escândalo ; o com que

dentro no meu mesmo reino suscitaram lambem contra

mim as sedições intestinas, com que armaram para a ul-

tima ruina da minha real pessoa os meus mesmos vas-

sallos, em quem acharam disposições para os corrompe-

rem, até os precipitarem no horroroso insulto perpetra-

do na noute de 3 de setembro do anno próximo prece-

dente, com abominação nunca imaginada entre os portu-

guezes ; e o com que depois que erraram o tim daquel-

le execrando golpe contra a minha real vida, que a Di-

vina Providencia preservou com tantos, e tão decisivos

milagres, passaram aattentar contra a minha fama á ca-

ra descoberta, machinando, e diffundindo por toda a Eu-

ropa em causa commum com os seus sócios das outras

regiões, os infames aggregados de disformes, e manifes-

tas imposturas, que contra os mesmos regulares teem re-

torquido a universal, e prudente indignação da mesma Eu-

ropa : nesta urgente, e indispensável necessidade de sus-

tentar a minha real reputação, em que consiste a alma

vivificante de toda a monarchia, que a Divina Providen-

cia me devolveu, para conservar indemne, e illesa a au-

thoridade, que é inseparável da sua independência e so-
' berania ; de manter a paz publica dos meus reinos, e do-

mínios ; e de conservar a tranquillidade, e interesses dos

meus fieis, e louváveis vassallos : fazendo cessar nelles,

tantos, e tao extraordinários escândalos, e protegendo-

os, e defendendo-os contra as intoleráveis lesões de todos

os sobreditos insultos, e de todas as funestas consequên-

cias, que a impunidade delles não poderia deixar de tra-

zer após de si : depois de ter ouvido os pareceres de mui-

tos ministros doutos, religiosos, e cheios de zelo da hon^

ra de Deus, do* meu real serviço, e decoro, e do bem

commum dos meus reinos, e vassallos, que home por
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bem consultar, e com os quaes fui servido conformar-me

:

declaro os sobreditos regulares na referida forma corrom-

pidos: dcplorav cimento alienados do seu santo insti-

tuto ; e manifestamente indispostos com tantos, Ião abo-

mináveis, tão inveterados, e tão incorrigíveis vicios para

voltarem á observância delle
;
por notórios rebeldes, trai-

dores, adversários, c aggressores, que teem sido e são

actualmente, contra a minha real pessoa, e Estados, con-

tra a paz publica dos meus reinos, e domínios, e contra

o bem commum dos meus fieis vassallos: ordenando,

que como taes sejam todos, havidos, e reputados: e os

hei desde logo em effeito desta presente lei por desnatu-

ralizados, proscriptos, e exterminados: mandando que

efectivamente sejam expulsos de todos os meus reinos,

e domínios, para nelles mais não poderem entrar : e es-

tabelecendo debaixo de pena de morte natural e irremis-

sível, e de confiscação de todos os bens para o meu fis-

co, e camará real, que nenhuma pessoa do qualquer es-

tado, e condição que seja, dê nos mesmos reinos, e do-

mínios entrada aos sobreditos regulares, ou qualquer

delles, ou que com elles junta ou separadamente, tenha

qualquer correspondência, verbal, ou por escripto, ainda

que hajam sahido da referida sociedade, e que sejam re-

cebidos, ou professos em quaesquer outras províncias, de

fora doÀ meus reinos, e domínios ; a menos que as pes-

soas que os admittirem, ou praticarem, não tenham para

isso immediata e especial licença minha. Attendendo po-

rém a que aquella deplorável corrupção dos ditos regu-

lares (com differença de todas as ordens religiosas, cujos

communs se conservaram sempre em louvável, e exem-
plar observância) se acha infelizmente no corpo, que

constitue o governo e o commum da sobredita socieda-

de
; e havendo respeito a ser muito verosímil que nella

possa haver alguns particulares indivíduos daquelles, que
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ainda nao haviam sido admittidos á profissão saiemne,

os quaes sejam innocentes, por nao terem ainda feito as

provas necessárias para se lhes confiarem os horríveis

segredos de tão abomináveis conjurações, c infames de-

lictos : nesta consideração, não obstante os direitos com-

muns da guerra, e da represália, universalmente recebi-

dos, e quotidianamente observados na praxe de todas as

nações civilizadas ; segundo os quaes direitos todos os

indivíduos da sobredita sociedade, sem excepção de al-

gum delles, se acham sujeitos aos mesmos procedimen-

tos, pelos insultos contra mim, e contra os meus reinos,

c vassallos, e commettidos pelo seu pervertido governo

:

comtudo reflectindo a minha benigníssima clemência, na

grande aíílicção, que hãode sentir aquelles dos referidos

particulares, que, havendo ignorado as machinações

dos seus superiores, se virem proscriptos, e expulsos,

como partes daquelle corpo infecto, e corrupto
;
permit-

to que todos aquelles dos ditos particulares que houve-

rem nascido nestes reinos, e seus domínios, ainda nao

solemnemente professos, os quaes apresentarem dimisso-

rias do cardeal patriarcha visitador, e reformador geral

da mesma sociedade, por que lhes relaxe os votos sim-

ples que nella houverem feito possam ficar conserva-

dos nos mesmos reinos, o seus domínios, como vassal-

los delles, nao tendo aliás culpa pessoal provada, que os

inhabilite. E para que esta minha lei lenha toda a sua^

cumprida e inviolável observância, e se não possa nun-

ca relaxar pelo lapso do tempo em commum prejuízo

uma tão memorável, e necessária disposição ; estabeleço

que as transgressões delia, fiquem sendo casos de devas-

sa para delias inquirirem presentemente todos os minis-

tros civis, ecriminaes nas suas diversas jurisdicções

:

conservando sempre abertas as mesmas devassas, a que

agora procederem, sem limitação de tempo, e sem deter-
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minado numero de testemunhas : perguntando depois de

seis em seis mezes pelo menos o numero de dez teste-

munhas : e dando conta de assim o haverem observado,

e do que resultar das suas inquirições, ao ministro juiz

da inconfidência, sem que aos sobreditos magistrados se

possam dar por correntes as suas residências em quanto

não apresentarem certidão do referido juir da inconfi-

dência, etc. Palácio de Nossa Senhora da Ajuda, a 3 de

setembro de 1759.

Conde de Oeiras.

ALVARÁ

Por que s. m. ha por bem declarar os casos em que se

devem passar os passaportes, e guias aos viandan-

tes, e o emolumento que por elles devem pagar.

sendo-me informado que sobre expedições de transpor-

tes, e guias, com que os viandantes devem sahir desta

corte, e comarcas destes reinos, se teem movido algumas

duvidas dignas, da minha real consideração: para occor-

rer a ellas, fazendo-as.cessar em commum beneficio, sou

servido ordenar o seguinte

:

Todas as pessoas que quizerem sahir da corte, e

cidade de Lisboa, serão obrigadas a tirar passaportes,

que lhes mandarão passar os ministros dos bairros, em
que morarem pelos seus respectivos escrivães, os quaes

levarão quarenta réis pelo trabalho de encherem os cla-

ros dos mesmos passaportes, sem que levem os ditos mi-

nistros da assignatura delles algum emolumento. O mes-

mo se praticará em todas as comarcas destes reinos com
as pessoas, que houverem de sahir delias para fora.
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Não serão porém necessários os ditos passaportes

no districto da côrle, nem ás pessoas, que forem para as

suas fazendas, e quintas, nem aos que forem trabalhar

pelos seus officios, e artes, nem aos almocreves, regatões^

e pessoas que vivem cinco léguas ao redor da mesma côr^

te, e costumam trazer para ella mantimentos, e todos os

mais géneros necessários ao uso das gentes, como por

exemplo, lenha, carvão, madeiras, e outros similhantes^

fazendo os transportes por terra.

Àquelles, que porém os fizerem pelo Tejo abaixo,

ou de alguns dos portos da outra banda delle, serão obri-

gados a tirar um só passaporte cada anno, no qual se

qualifiquem, e descrevam com distinctivos signaes as

suas pessoas, para poderem commerciar livremente pelo

anno da sua duração ; trazendo porém sempre comsigo o

dito passaporte, passado pelo escrivão da camará, e as-

signado pelo juiz de fora, onde cada uni for morador,

para assim justificarem sempre que são os mesmos idên-

ticos, a quem se houverem passado os ditos passaportes.

O mesmo se observará com os mercadores, e ten-

deiros, que andam pelas feiras vendendo, e comprando,

e com os marchantes, que vão ás províncias buscar ga-

go para a corte, os quaes tirarão um passaporte para

cada província, que lhes valerá por um anno somente.

Às pessoas que nas comarcas destes reinos fizerem

jornadas para logares, que fiquem dentro ncllas, sendo

regularmente pessoas conhecidas, hei por bem escusal-

as da obrigação de tirarem os ditos passaportes. Palácio

da Ajuda, a 13 de agosto de 1760.

Conde de Oeiras.
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ALVARÁ

Por que s. ni. é servido abolir as supérfluas, e despen-

diosas ostentações dos casamentos públicos, que arrui-

navam as casas da nobreza : e reprovar as abusivas

ceremonias que se praticavam nos nojos, e encerros

pelas viuvas, e parentes no primeiro gráo de ambos

os sexos.

u el-rei faço saber que depois de ter consultado, com

os meus conselheiros, e outros ministros dos mais gra-

duados, e de mais experimentada prudência, com cujos

pareceres me conformei : hei por bem prohibir que de-

pois do dia da publicação desta em diante se faça na mi-

nha corte pelas pessoas delia, que tiverem o foro de mo-

ço fidalgo da minha casa, e dahi para cima, com três

contos déreis de renda annual, em bens vinculados, eda

coroa, e ordens, ou dahi para cima, algum casamento

que seja publico ; assim na assistência para a celebração

do matrimonio, como no acompanhamento dos noivos ; e

na recepção destes em sua casa ; e que nas referidas

funeções, concorram por convite, ou sem elle pessoas

algumas (além dos padrinhos, e madrinhas) que não se-

jam os parentes no primeiro gráo, como pães, e irmãos

dos contrahentes, e tudo debaixo das penas do meu real

desagrado, c do perdimento das carroagens, e bestas, em
que forem ; ametade a favor do cofre da redempção dos

captivos, e a outra ametade a favor do hospital de Todos

os Santos ; a cujos procuradores ordeno que promovam
pelas transgressões da minha lei até serem executadas

todas as penas nellas estabelecidas.

Igualmente prohibo debaixo das mesmas penas, que
*1. DE P011B.U. 11. 6
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os sobreditos contrabentès daqiiella qualidade possam

pernoutar dentro na cidade de Lisboa, ou em distancia

menor de duas léguas delia no dia em que se recebe-

rem ; antes pelo contrario, ordeno, que sejam obrigados

a passarem logo a qualquer casa de campo, que pelo me-

nos exceda o referido espaço para nella se dilatarem o

tempo que as suas obrigações, e dependências domesticas

poderem permittir-lh'o ; nao sendo em nenhum caso a

sobredita ausência da corte de menos de dez dias, nos

quaes se lhes nao poderão fazer, nem serem por ellcs re-

cebidas outras visitas, que nao sejam as dos parentes no

primeiro gráo, acima declarados.

Da mesma sorte prohibo que as viuvas, da publi-

cação desta em diante, sejam encerradas cm camarás es-

curas, e privadas do uso decente dos seus leitos, ou re-

clusas ainda em todas as casas das suas respectivas ha-

bitações, portanto tempo como até agora se tem pratica-

do : ordenando, que logo no mesmo dia do fallecimento

de seus maridos, se retirem para qualquer outra casa da

corte, ou do campo, tendo para isso commodidade : e

que no caso de a nao terem, e de ficarem por isso nas

mesmas casas da sua residência, se nao possam nellas fe-

char as janellas, nem estender-se o nojo a mais de outo

dias ; nem o encerro em casa a mais de um mez; nem se

possam servir de luzes, e camas aos cantos das casas, ou

no chão, porque todas estas ceremonias, declaro por abu-

sos, e corruptelas, e como taes as reprovo, e hei por

abolidas debaixo da mesma pena do meu real desagrado,

e de dous mil cruzados repartidos na sobredita forma, e

pagos ametade pelas mesmas viuvas, e a outra ametade

pelos donos das casas, ou cabeças das famílias, que os

sobreditos abusos praticarem, ou a elles derem o seu

consentimento.

O mesmo ordeno também que se observe nos en
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cerrçs, e nojos dos parentes no primeiro gráo, por todas

as outras pessoas de ambos os sexos, em tudo o que for

applicavel a cada uma delias. Palácio da Ajuda, a 17 de

agosto de 1761.

Conde de Oeiras.

ALVAR A

No qual s.. m. é servido prohibir que se possam carre-

gar, nem transporlar escravos prelos de um, e ou-

iro sexo dos portos da America, Africa, e Ásia,

para os destes reinos de Portugal, e dos Ah/arves,

e(c.

ijiu el-rei faço saber aos que esle alvará com força de

lei virem, que sendo informado dos muitos, c grandes .in-

convenientes, que resultam do excesso, c devassidão, com
que contra as leis e costumes de outras cortes polidas se

transporta annualmente da Africa, America, e Ásia, para

estes reinos um tão extraordinário numero de escravos

pretos, que, fazendo nos meus domínios ultramarinos

uma sensível falta para a cultura das terras, e das minas,

só vêem a este continente oceupar os logares dos moços

de servir, que ficando sem commodo, se entregam á ocio-

sidade, e se precipitam nos vícios, que delia são naturaes

consequências : e havendo mandado conferir estes incon-

venientes, e outros dignos da minha real providencia, com
muitos ministros do meu conselho, e desembargadores,

doutos, timoratos, e zelosos do serviço de Deus, e meu,
e do bem commum, com cujos pareceres me conformei

;

estabeleço, que do dia da publicação desta lei nos portos
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da America, Africa, e Ásia; e depois de haverem passa-

do seis mezes a respeito dos primeiros, e segundos dos

referidos portos, e' um anno a respeito dos terceiros ; se

não possam em algum delles carregar neto descarregar

nestes reinos de Portugal, e dos Algarves, preto, ou pre-

ta alguma ; ordenando, que todos os que chegarem aos

sobreditos reinos, depois de haverem passado os referidos

termos, contados do dia da publicação desta, fiquem pelo

beneficio delia libertos, e foriDs, sem necessitarem de ou-

tra alguma carta de manumissão, ou alforria, nem de

outro algum despacho, além das certidões dos adminis-

tradores, e ofíiciaes das alfandegas dos logares onde por-

tarem, as quaes mando que se lhes passem logo com as

declarações dos logares donde houverem sahido, dos na-

vios em que vierem, e do dia, mez, e anno em que des-

embarcarem : vencendo os sobreditos administradores, e

olficiaes os emolumentos das mesmas certidões, quatro-

peados, á custa dos donos dos referidos pretos, ou das

pessoas, que os trouxerem na sua companhia. Pilatando-

se-lhes porem as mesmas certidões por mais de quarenta

e outo horas, contínuas, e suecessivas, contadas da em que

derem entrada os navios, encorrerão os ofíiciaes, que as

dilatarem, na pena de suspensão até minha merco: e

neste caso recorrerão os que se acharem gravados aos

juizes, e justiças das respectivas terras, que nellas tive-

rem jurisdicção ordinária, para que qualquer delles lhes

passe as ditas certidões com os mesmos emolumentos, e

com a declaração das duvidas, ou negligencias dos so-

breditos administradores, ou oíSciaes das alfandegas;

afim de que, queixando-se delles as partes aos regedores,

governadores das justiças das respectivas relações, e ju-

risdicções façam logo executar esta de plano, e sem fi-

gura de Juízo, e declarar da mesma sorte as penas acima

ordenadas. Além delias mando, que a todas, e quaesquer



85
pessoas, de qualquer estado, e condição, que sejam, quô

venderem, comprarem, ou retiverem na sua sujeição, e

serviço, contra suas vontades, como escravos, os pretos,

ou pretas, que chegarem a estes reinos depois de serem

passados os referidas termos, se imponham as penas, que

por direito se acham estabelecidas, contra os que fazem

cárceres privados, e sujeitam a captiveiro os homens, que

são livres. Não é porém da minha real intenção, nem

que a respeito dos pretos, e pretas, que já se acham nes-

tes reinos, e a elles vierem dentro dos referidos termos,

se innove cousa alguma, com o motivo desta lei ; nem
que com o pretexto delia desertem dos meus domínios

ultramarinos os escravos, que nelles se acham, ou acha-

rem ; antes pelo contrario ordeno, que todos os pretos.,

e pretas livres, que vierem, para estes reinos viver, nego-

ciar, ou servir, usando da plena liberdade, que para isso

lhes compete, tragam indispensavelmente guias das re-

spectivas camarás dos logarcs donde sahirem, pelas quaes

conste o seu sexo, idade, e figura ; de sorte, que con-

cluam a sua identidade, e manifestem, que são os mesmos
pretos, forros, e livres : e que vindo alguns sem as so-

breditas guias na referida forma, sejam presos, e alimen-

tados, e remettidos aos logares donde houverem sahido

á custa das pessoas em cujas companhias, ou embarca-

ções vierem, ou se acharem. Palácio de Nossa Senhora

da Ajuda, a 19 de setembro de 1761.

REI.

Conde de Oeiras.
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ALVARÁ

O qual ordena, que nenhuma pessoa de qualquer condi-

ção que seja, possa andar na cidade de Lisboa, e

dentro na distancia de uma légua delia em canoa-
gem de mais de duas bestas.

Attendendo ao excesso, a que tinha chegado na minha

corte o luxo das carroagens ; transgredindo-se com elle

de tempos a esta parte as leis, e costumes, que louva-

velmente se tinham estabelecido : para obviar a esta des-

ordem com beneficio publico ; ordeno, que da publicação

deste em diante, nenhuma pessoa de qualquer condição

que seja, possa andar na cidade de Lisboa, e dentro na

distancia de uma légua delia, em carroagens de mais de

duas bestas ; sobpena de perdimento da corroagem, e

bestas, que nella forem, e de um anno de degredo para

fora da mesma corte na distancia de vinte léguas, sendo

os transgressores moços fidalgos da minha casa, ou dahi

para cima ; e para o presidio de Mazagão, sendo do me-

nor foro : exceptuando somente os coches da minha real

casa : e declarando, que não e da minha real intenção

comprehender nesta prohibiçao os coches dos embaixa-

dores, e ministros públicos das cortes da Europa, nem os

dos cardeaes, dos patriarchjas, e dos arcebispos, e bis-

pos, que andarem na minha dita corte; posto que será

muito mais conforme ao seu estado, que nella decm an-

tes exemplos de moderação do que de fausto. Palácio de

Nossa Senhora da Ajuda, a 2 de abril de 1762.

BEL

Conde de Oeiras,
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ALVARÁ

No qual s. m. ha por bem perdoar aos criminosos, que

se acham ausentes destes reinos, recolhendo-se a el-

les dentro do termo de Ires mezes.

u el-rei faço saber aos que este alvará virem, que sen-

do-me representado por parte dos meus vassallos, que

se acham ausentes destes reinos por crimes, que, ha-

vendo eu perdoado aos criminosos presos no Limoeiro

por decretos de 28 de agosto de 1761, seria muito con-

forme á minha real benignidade, que com elles exerci-

tasse também a mesma clemência, cm quanto a justiça,

c a decência o podem permittir : e attendendo benigna-

mente á sobredita representação ; hei por bem que todos

os meus vassallos, que por crimes estiverem ausentes

dos meus reinos, e que a elles se recolherem no termo

de três mezes, contados da publicação deste; tendo par-

tes, que appareçam, e contra elles requeiram seu direito

(ao qual não é da minha real intenção prejudicar) se li-

vrem como seguros sem ficarem sujeitos á prisão: e não

tendo, ou não apparecendo partes prejudicadas, que con-

tra elles requeiram, ou aquelles que no caso de as terem,

mostrarem perdão delias, fiquem absolutos da satisfação

da justiça : servindo todos nas minhas tropas regulares,

ou navios de guerra com soldo, e vencimento de tempo
pelo de cinco annos tendo para isso aptidão ; ou dando
no seu logar outras pessoas, aquelles que por annos, ou
achaques se acharem impossibilitados para me servirem

na sobredita forma. Exceptuo porem deste geral perdão

os crimes atrocíssimos, que pela sua enormidade se não

podem isentar da disposição das leis., sem oílensa de
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Deus, escândalo, e prejuízo publico: quaes são: blasphe-

mias de Deus, e dos seus santos : inconfidência : moeda

falsa : propinação de veneno, ainda que morte se não

seguisse : perjúrio, ou testemunho falso em juizo : homi-

cídio commettido de propósito () atraiçoadamente contra

quaesquer pessoas indefezas : ou ainda por diante; e por

modo visível, se fosse commettido com faca, ou qualquer

outra arma occulla, e aleivosa, de fogo ou de mão. Tam-
bém exceptuo do beneficio deste perdão geral aquelles

dos meus ditos vassallos ausentes, que deixarem passar

o referido termo, sem se recolherem aos meus reinos, e

se apresentarem nelles perante os corregedores das suas

respectivas comarcas; porque neste caso, além de ficarem

privados do referido beneficio, ficarão pelo mero lapso do

tempo desnaturalizados, e os seus bens serão encorpora-

dos no meu fisco, e camará real. Em todos os outros ca-

sos, é porém minha vontade, e mente, que este perdão

geral tenha o seu effeito na sobredita forma em beneficio

dos criminosos ausentes destes reinos. Palácio de Nossa

Senhora da Ajuda, a 5 de maio de 1762.

REL

Conde de Oeiras.

(?) Tal é a gravidade deste crime, e a perversidade do

individuo que o commette, que faz deportar para paizes lon-

gínquos, encerrar em medonhas masmorras, e levar ao patí-

bulo, homens de todas as classes, ejerarehias! São muitos os

authores que teem escripto pró, e contra a este respeito ; e

não obstante haver nações civilizadas que trocam a pena de

morte do assassino, por outras cruéis, e rigorosas; comtudo

os homicídios nestes paizes são mais numerosos. O imperador

José, a rogos da imperatriz, fez cessar a pena de morte por

um anno, para o assassino ; e como viu que este horrendo

crime se havia augmentado, ordenou então que dalli em dian-

te se tornasse a enforcar todo o homicida.

INota do editor das edições anteriores a este (quinta).
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ALVARÁ

Por que s. m. ha por bem obviar eficazmente o per-

nicioso, e temerário abuso com que am grande nu-

mero de homens vadios, e malfeitores, haviam arro-

gado a si os uniformes, militares: fingindo-se solda-

dos e officiaes das tropas do seu exercito, para de-

baixo da simulação desta dolosa apparencia, com-

metterem insultos, e roubos muito atrozes.

rJu el-rei tendo informação de se haver introduzido o per-

nicioso, e temerário abuso, com que um grande numero

de homens vadios, e malfeitores se teem servido dos uni-

formes militares com que benignamente permitti, que sa-

hissem das minhas tropas aquelles, que excederam o nu-

mero, a que as mandei reduzir depois da paz ultimamen-

te celebrada
;
para se fingirem soldados, e officiaes de

guerra ; e para debaixo da simulação desta dolosa appa-

rencia commetterem insultos, e roubos muito atrozes nos

caminhos públicos, e ate' dentro na minha corte ; fazen-

do-se temer com a referida simulação; e pretendendo in-

famar com ella aquella illibada reputação, e honra, com
que os militares do meu exercito se empregam no meu
real serviço : occorrendo á necessidade, que ha de obviar

efficazn^nte a uma simulação tão prejudicial ao socego
publico, e ao bom nome dos que louvavelmente se em-
pregam no meu exercito ; estabeleço, que todas e quaes-

quer pessoas de qualquer estado e condição que sejam,

que sem terem praça, e actual serviço^ em alguns dos

regimentos, ou postos do mesmo exercito, daquelles que
usam de uniforme, forem achadas com fardamento mili-

tar, ou parte delle ; como por exemplo capote, casaca;
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\estia, ou chapéo com cairel (não sendo criado da mi-

nha real casa ; ou daquellas pessoas a cujos criados se

acham permittidos), ou armamento de munição, como por

exemplo espingardas, baioneta cartucheira, patrona, ban-

doleira, ou qualquer outra dislincção, pela qual se mos-

tre que foi, ou podia ser ordenada por aquelles a quem
forem achadas ao fim de se fingirem militares, sem o se-

rem na sobredita forma, sejam presas por quaesquer of-

ficiaes de justiça, ou olliciaes de tropas pagas, ou auxi-

liares, por quem forem as taes pessoas encontradas
;
pa-

ra que levando-as em segurança por direito caminho aos

juizes, ou ministros das terras que se acharem mais pró-

ximas, os façam autuar; formando immediatamente au-

tos de achada; perguntando as testemunhas, que a ella

assistirem, sem algum determinado numero ; comtanto

que não sejam menos de duas contestes, e uniformes

;

fazendo perguntas aos réos, mandando escrever o que

nellas disserem, ou para lhes acrescentar a culpa, ou pa-

ra darem defeza delia; e remettendo os réos, com os au-

tos assim summaria e verbalmente preparados ao inten-

dente geral da policia, ao qual, mando, que neste caso

proceda na conformidade do paragrapho quinto da lei de

25 de julho de 1760, no caso de achar que as culpas

dos réos, que lhe forem remettidos, se acham com effeito

provadas ; caso no qual ordeno, que os réos das sobre-

ditas culpas, sendo julgados em Relação de plano, na con-

formidade do sobredito paragrapho quinto, e do paragra-

pho vinte da mesma lei de 25 de julho de 1760 ; sejam

condemnados em seis annos de degredo para o estado da

índia, não constando que usaram para qualquer effeito

de alguma das ditas partes dos uniformes, ou armamen-

tos militares; porque tendo-se delles servido para qual-

quer effeito, serão condemnados pelos mesmos seis annos

para servirem com calceta nas obras dos meus arsenaes.
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Similhantemente ordeno, que lodos aquelles particulares,

que guardarem nas suas casas qualquer dos ditos arma-

mentos das minhas tropas, ou alguma parte delles, e as

nao entregarem nas thesourarias geracs das respectivas

províncias dentro no termo de trinta dias contados con-

tínua e successivamcnlc da publicação deste, a respeito

do pretérito, e dentro em dez dias também contados con-

tínua e successivamenlc daquelle cm que qualquer dos

ditos armamentos chegar ao poder dos referidos particu-

lares; encorram na pena de três mezes de cadea nas da

cabeça de comarca onde delinquirem, e de pagar o valor

do armamento de um soldado em dobro, por qualquer

peça delle, que lhe fôr achada, aggravando-se-lhe as pe-

nas com o dobro delias em cada vez que reincidir ; em
havendo porém quaesquer de todos os sobreditos com-

mettido crimes, que os sujeitem a maiores penas, serão

julgados a elias na conformidade das minhas leis. Para

que aos sobreditos soldados, que sahiram das tropas, e

nao abusaram dos uniformes, que levaram na sua despe-

dida, possam estes ser úteis sem o perigo de se confun-

direm com os outros de que se tem feito abuso em pre-

juízo da reputação das minhas tropas; concedo aos so-

breditos soldados despedidos, vinte dias nesta corte, e

província da Estremadura, e trinta nas províncias do

reino, contados da publicação deste, para mandarem tin-

gir as suas fardas, de sorte, que se nao possam equivocar,

com as dos soldados, que se acham em actual serviço:

cujos termos serão peremptórios, e correrão contínua e

successivamcntc de dia a dia, sem admittirem alguma

prorogacao, ou extensão de tempo.

x n v

REI.

Conde de Oeiras.
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CAUTA

Por que s. m. é servido fazer pura, perpetua, e irre-

vogável doação da igreja, e casa de S. lioque dos

regulares expulsos, proscript&s da companhia deno-

minada de Jesus, á irmandade da santa casa da

Misericórdia da cidade de Lisboa, para nella se es-

tabelecer a dita casa, e a da criação dos meninos

expostos, e o recolhimento das orphãs.

D • José por graça de Deus rei de Portugal, ele. Faço

saber aos que esta minha carta de doação, e perpetua

tirmidão virem, que entre os bens, que pela desnaturali-

zação, e perpetua proscripçao dos regulares da compa-

nhia denominada de Jesus, ficaram vagos nestes reinos,

para eu os applicar como laes a causas pias, se compre-

hende bem assim a igreja, e casa de S. Roque, que foi

dos mesmos regulares expulsos, e proscriptos : e conside-

rando que não podia dar applicação mais pia á mesma

igreja, e casa, do que fazer delias doação á irmandade da

santa casa da Misericórdia da cidade de Lisboa; visto co-

mo pelo estrago do terremoto do anno dei 735 se incen-

diou, e reduziu a cinzas a sua igreja, e se acha na maior

urgência de ter casa própria com bastante largueza, e

a commodidade que é precisa : e atlendendo que a dita

irmandade, depois que a fundou a sereníssima senhora

rainha D. Leonor, que está em gloria, se tem sempre fei-

to benemérita da protecção dos senhores reis destes rei-

nos, e da minha real piedade, pelo zelo, e satisfação, com

que exercitam as obrigações do seu piíssimo instituto

;

heL por bem, e me apraz, por um effeilo da minha real

clemência, fazer pura, perpetua, e irrevogável doação da
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dita igreja, e casa de S. Roque, com todos os seus edi-

fícios interiores, ofticinas, e cerca, e tudo o mais que se

acha dos ditos muros da dita casa para dentro, sem li-

mitação alguma á. mesma santa casa da Misericórdia, pa-

ra alli fundar a sua habitação, e morada, e se estabele-

cer a da criação dos meninos expostos, e o recolhimen-

to das orphas, ficando o edifício, que antes foi recolhi-

mento das ditas orphas, reduzido a casas de aluguel, lo-

jas, e armazéns, e os rendimentos applicados a beneficio

das causas pias, que a meza julgar mais urgentes, e di-

gnas de attenção ; tudo na conformidade da planta, que

baixa assignada pelo conde de Oeiras, ministro e secre-

tario de estado dos negócios do reino : e só reservo ao

meu real arbítrio o sitio da igreja arruinada da antiga

Misericórdia, e o que delia jaz para o occidente, e Pra-

ça do Commercio: porquanto a minha real, e plena

deliberação é, que esta carta de doação, e perpetua fir-

midão seja estável para sempre, e como tal observada,

guardada, e executada em serviço de Deus N. Senhor, etc.

etc. Salvaterra de Magos, a 3 de fevereiro de 1768.

REI.

Conde de Oeiras.

CARTA

Para o desembargador José Freire Falcão, superin-

tendente das Alfandegas da província do Âkmtéjo,
e reino do Algarve.

ii avendo pedido o deão da se archiopiscopal de Évora a
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explicação das reaes ordens, que lhe haviam sido inti-

madas nesta secretaria de estado, para aquelle cabido

contar sem réplica os cónegos doutoraes de provimento

da universidade de Coimbra, que fossem ministros do

santo oííicio, se lhe respondeu pela mesma secretaria de

estado em 31 de julho do 1756 na conformidade da có-

pia inclusa. E sendo s. m. agora informado, de que nem
a sua real ordem antes intimada ao dito deão, e ao có-

nego mais antigo, que o acompanhou ; nem a dita carta

de 31 de julho de 1756, foram executadas até o pre-

sente, com um attentado, que seria incrivel, se o nao

provasse a mesma evidencia de factos : é o mesmo se-

nhor servido, que v. m. cl
' passando logo á dita cidade de

Évora, faça nella immediatamente convocar o cabido; e

que lcndo-se c registrando-se nelle esta real ordem, se-

jam restituídos os cónegos doutores providos, ou os seus

herdeiros de todos os fruclos, c rendimentos, de que at-

tcnlada violenta c nullamentc foram espoliados desde o

dia da intimação explicada na dita carta de 3 1 de junho

de 1756 cm diante: coníando-se o desembargador Ma-

noel Gomes Ferreira oceupado nesta corte, nao só no

serviço do santo oííicio, mas também no de s. m., desde

o dia da sua posse, como se presente fosse : e rateando-

se os ditos rendimentos assim usurpados por todos os

capitulares, c beneficiados, pelos quaes foram indevida-

mente repartidos, sendo na realidade bens alheios.

O mesmo senhor manda comludo prevenir a v.

m.
ec

que no dito rateio nao deve entrar nem o deão, que

executou como devia as reaes ordens de s. m., e foi de-

pois invencivelmente impedido para a execução delias;

nem a conezia doutoral, que foi repartida com o sobre-

dito attentado, violento e nullo.

S. m. manda ultimamente ordenar a v. m.
c0 que

deve executar tudo o referido, sem admittir embargo,
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replica, ou objecção alguma, qualquer que ella seja ; e

que no caso de v m/e
achar qualquer dos ditos impe-

dimentos, proceda a sequestro das rendas dos ditos be-

nefícios rateados nas mãos dos prebendeiros ; dando cou-

ta por esta secretaria de estado dos negócios do reino

de o ter assim executado. Deus guarde a v. m.
tc

Palácio

de Nossa Senhora da Ajuda, a 3 de setembro de 1768.

Conde de Oeiras.

O F F I C l O

Para s. a. o senhor D. Gaspar, arcebispo primaz de

Braga, no_qual se lhe faz ver, c/ue a perniciosa leitura

de certos livros espirituaes, introduzida na cabeça

das beatas por alguns frades ignorantes, tem chegado

a produzir grande numero de fanáticos de um e ou-

tro sexo.

ultimamenle, ainda que níío terão escapado á vigilância

de v. a. as diligencias para se extirparem frades, pães

espirituaes de 'beatas, que ajuntam congregações delias

debaixo da sua direcção, e que em cada uma das ditas

congregações estabelecem um seminário de fanatismos o

enlhusiasmos devotos, fomentados pela liçlo do pernicio-

so livro de Alonso Rodrigues, das obras de soror Maria

de Lantigua, das fabulas espirituaes da madre Agreda, e

da vida de soror Maria Serio, c outros similhantes; nao

posso deixar de fazer memoria delles a v. a., quando ve-

jo que os jesuítas armam contra este reino uma guerra

de fanáticos, e de gentes illusas, e alienadas do seu esta-
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do natural, por imaginações eseandecidas com a frequen-

te applicaçao a similhantes obras, que só foram compos-

tas pelos seus aulhores com depravados fins, para pro-

duzirem estes malignos effeitos na igreja de Deus, santa,

simples, immaculada, e pela sua mesma natureza e dou-

trina, incompatível com os artifícios e estratagemas da-

quellas devotas imposturas.

Também me nao posso esquecer daquelles clérigos

zotes, que, sendo ordinariamente irregulares ex defeclu

scienlice, persuadem ao povo innocente, que tcem com-

tudo as letras que lhes bastam, para convencerem c ex-

pellirem dos corpos humanos os demónios, levando após

de si os ouiros grandes séquitos de endemoninhadas, que

nesta corte e província se extinguiram, sem delias ficar

nem uma semente, depois que s. m. mandou recolher á

casa de correcção do arsenal real todas quantas mulhe-

res residiam possessas e energúmenas; de sorte que to-

dos os antecedentes demónios tcem fugido para longe do

cheiro da estopa da enxárcia velha, que alli se desfia,

e do castigo que recebem as que nao dao conta das ta-

refas, que lhes são arbitradas. Palácio da Ajuda, a 13

de dezembro de 1768.

Conde de Oeiras.



DISCURSO POLITICO

SOBRE AS VANTAGENS OUE O"

ItEircO DE PORTUGAL

K)DE TIRAR DA SUA DESGRAÇA POR OCCASIÂO

DO

TERREMOTO

DO 1.* PE NOVEMBRO DE 1755.

O autographo estava na livraria do erudito des-

embargador Gamboa no anno de 1783.

A politica não é sempre a causa das revoluções dos

Estados. Phenómenos espantosos mudam frequentemente

a face dos impérios. Pode dizer-se, que estes descartes

da natureza são algumas vezes necessários
;
porque elles

podem mais, do que qualquer outra cousa, contribuir

para aniquilar cçftos systemas, que se encaminham a

invadir o universal império.

Se os governos ambiciosos (fallo daquélles que ar-

rastam tudo para si, que se consideram sós no mundo,
cujo fim é a pobreza do universo, e cujo principio é a

dominação universal), se estes governos, digo eu, se não

vissem embaraçados pelas causas physicas nos projectos

da sua grandeza, perigosa habitação seria a terra. A po-
M. DE POMBAL. II. 7
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lítica só seria então a dominadora do mundo. Nâo feriam

outro remédio os Estados fracos. Um povo, que tivesse

alcançado por uma vez, vantagens sobre outro, as con-

servaria sempre. Ora desta disposição das causas, á mo-

narchia do universo> não mediaria intervallo algum. Que-

ro dizer, que em um certo período de tempo, o globo da

terra, gemeria encadeado na vassallagem. Então tudo es-

taria perdido. Todos os reinos cahiriam na anarchiã. *

Não fallando mais, que dos meios políticos, inde-

pendentemente das causas extraordinárias, c incontesta-

velmente verdadeiro, que um Estado, sobre quem outro

adquiriu superioridade, não se levanta mais. Isto nasce

de se elevar sempre o systema geral da Europa, sobre a

vantagem, que já tem, e de se pôr o Estado, que a tem

adquirido, augmentando com ella suas forças reaes, re-

lativamente em estado de a não perder jamais. Na phra-

se da politica, a virtude da moderação, não é mais que

um nome. Os soberanos querem sempre o que podem

;

não ha exemplo sobre a terra desde a sua creacão, de

que podendo adquirir um Estado a superioridade sobre

outro, não o tenha feito. Por mais que se estabeleça um
certo direito das gentes, politico, e civil, para todas as

nações, a lei do mais forte entre os homens, governa sem-

pre o mundo. O primeiro rei, foi um soldado feliz, disse

um grande poeta do nosso século. (*) ^

Porém dirão, é necessário que se abra a terra, que

se transtornem províncias, que se subvertam cidades,

para dissipar as cegueiras de certas nações illustradas

para o conhecimento de seus verdadeiros interesses? Sim,

afoutamente o digo ; em um certo sentido, assim é ne-

(*) Voltaire, tragedia de Merope.
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cessai io. Dker-se-ha, que os elementos mesmos teem um
certo instinctopara embaraçar, que a terra toda, não

venha a ser presa de certos povos ambiciosos. Vede, eu

vos rogo, como a crise torna a pôr algumas vezes, um
certo uivei nos negócios políticos.

Uma nação ambiciosa minava surdamente ha muito

tempo o poder de seus visinhos: sua industria, e seu

commercio lhe haviam dado vantagens sobre muitos Es-

tados : uma politica maravilhosamente combinada, tinha

conduzido todos os seus desígnios ao supremo poder,

por caminhos occultos a guiava: os preconceitos de mo-

deração, que ella tinha sabido estabelecer: o systema pa-

cifico, com que havia encantado os olhos das potencias

:

as riquezas immensas do Brazil, de que ella tinha tido a

inteira posse: uma marinha formidável : as artes vigoro-

samente cultivadas: ílorecentes manufacturas: eis-aqui os

instrumentos, de que ella se tinha servido, para subjugar

muitos povos. Já tudo estava prompto para pôr em fer-

ros uma parte da Europa, quando o phenómeno aconte-

cido cm Portugal, desbaratou todos os seus projectos.

Uma perda de quasi sessenta e quatro milhões de

cruzados ; a suspensão das artes, c fabricas, com a inter-

rupção do commercio, e riqueza do Brazil acaba de a

atrazar, ao menos, por espaço de um século. Sua politi-

ca, com as suas forças, estaria jamais em estado de di-

minuir até este ponto- as forças de um tal povo? Sem es-

te phenómeno leria ella jamais restabelecido o nivel em
Europa ? Esta a questão.

E para isto um acontecimento extraordinário regra

geral. Os abusos do governo desordenado, ha muito tem-
po lhe teem destruído insensivelmente a constituição. De
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ordinário çlles lhe lêem corrompido todos os princípios

;

e o génio da nação, que segue sempre o systema geral

dirigido pelos seus vícios políticos: os Estados estrangei-

ros, que occasionaram esta desordem
,
quizeram aprovei-

tar-se delia, augmentando-a continuamente: e logo o mal

veio a ser sem remédio. Quando os princípios de um Es-

tado se corromperam uma vez, leis novas são quasi

inúteis : porque a reforma desse primeiro abuso, é nelle

sempre origem do segundo. Não se faz nelle mais que

mudar um mal por outro, sempre fica o fundo da desor-

dem do Estado.

Como este governo está eta um estado precário, lo-

dos os traclados, todas as negociações, que os Estados

estrangeiros fazem com elle, lhe dão perda. Cada um se

aproveita da sua presente fraqueza. Elle é o peito de aço

politico, de todos os Estados da Europa. Um tal governo

assim apontoado, e ameaçando por todas as partes ruí-

nas, não adquire, mais que o soffrer revoluções : este é

algumas vezes o único meio que lhe resta para renascer

das suas cinzas.

Da mesma forma que as inundações são necessárias

aos rios extravasados, para os fazer correr no natural

leito, donde tinham sahido, pode haver casos onde para

restabelecer um Estado, é necessário que um Estado seja

em parte aniquilado, e que o seja por algum aconteci-

mento extraordinário. Depois do phenómeno («), uma
nova claridade se derramou sobre os espíritos ; havendo

o tremor que experimentou o governo politico, e civil,

destruído os prejuízos; viram-se as desordens, o habito,

e o encadeamento de uma infinidade de estranhas cousas,

(*) O terremoto do t.° de novembro de 1735,
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que com dias estavam ligadas, e embaraçavam, e faziam,

que não sahissem.

Já não estamos nos séculos reformadores, onde os

legisladores, só pela força do seu génio, mudavam as

constituições dos Estados corruptos ; como cada nação

fazia então, como um mundo á parte, ou para melhor

dizer, cada Estado não via mais que a si mesmo no uni-

verso, e o systema de um povo, não era relativo mais

que áquelle povo, o legislador achava grandes facilidades,

para a reforma. Mas depois da liga da Europa, quero

dizer, depois que os interesses políticos de um Estado,

vieram a ser interesses políticos de outro Estado, todos

os governos teem os olhos abertos, sobre a mudança que

se medita naquelles que o cercam ; e como os vícios dos

mais fracos entram precisamente na composição das cou-

sas que contribuem para formar os mais fortes, não se

lhes permitte trabalharem para ser melhores
;
porque da

mediocridade daquelles, depende a grandeza destes. Em
uma palavra, por pouco que estas reformas ataquem seus

interesses respectivos, elles se lhe oppõem, e como o go-

verno corrupto está em um estado natural de fraqueza,

é sempre obrigado a conter-sc nos limites, que lhe pre-

screve a sua mesma desordem.

Não se falia dos meios de reforma, que poderiam

empregar os grandes ministros. Isto é muito pequeno

soccorro, para um governo destroçado. O mais vantajoso

que podem fazer os grandes homens de estado, não é

aniquilar os vicios do systema actual, mas usar de pai-

liativos, para embaraçar-lhes o progresso, e estear a

machina, pelo medo que toem, afim de que não caia ; e

isto porque quasi sempre muitas eausas complicadas, e

urna infinidade de estranhos accidentea, e que por isso
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mesmo não são da sua jurisdicção, embaraçam e pren-

dem de muitas maneiras/

Tudo está combinado hoje na politica. O que se

chama grande golpe de estado, não é já para este tempo.

Sim algum extraordinário acontecimento ; uma monar-

chia abatida o fica sendo sempre. Cromwell, e Richelieu,

com toda a sua capacidade ver-se-hiam embaraçados ho-

je, aos primeiros golpes, que quizessem dar. Por mais

que elles ruminassem seus projectos, e preparassem suas

machinas, seus desígnios seriam hoje descobertos. Ler-

se-hia sinistramente na sua politica desde as suas pri-

meiras tentativas; tudo se levantaria paralh
J

as fazer inú-

teis, e estes grandes génios seriam hoje pouco próprios

para os gabinetes dos reis. Não se destroem já os povos;

não se conquistam já nações : estas máximas tornam-se

a enviar para os tempos dos bárbaros. Não ha cousa dn

recta na ambição dos Eslados, tudo nelles é reflexo.

A politica já não assassina logo, ella mata lenta-r

mente. Hoje os Estados minam, ou são minados. Em ge-

ral, o damno vem sempre de longe, e da mesma sorte

que as enfermidades inveteradas, quando se lhe quer dar

remédio, já não é tempo. A mina de um Estado nestes

tempos modernos, está sempre apparelhada. Elle se enca-

minha á sua perda por degráos. Subministram-lhe insen-

sivelmente todos os meios da destruição. Elle se vê ani-

quilado por arte. Esta é a politica romana, que abatia

os governos, fazendo-os apparecer no mundo com mais

lustre; elles não se apercebiam da sua ruina, senão

quando lhes não restava mais meio algum natural de a

prevenir. Eis-aqui em duas palavras, qual era a situa-

ção de Portugal, antes do espantoso phenómeno. que

causa hoje tanto espanto á Europa.
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reino nao podia mais. A monarchia estava ago-

nizando. Os inglezes tinham peado esta nação, e a tinham

debaixo da sua pendência; elles a haviam insensivelmente

conquistado, sem ter provado algum dos inconvenientes

das conquistas : o povo estava atado ao carro da sua po-

litica ; nao havia mais remédio, nem mais meios para

quebrar as suas pensões. O Estado ligado por todas as

partes, longe de poder tirar-se das cadèas, aggravava

sempre de mais a mais aquellas que o avassallavam ao

systema da Grã-Bretanha. Os inglezes tinham posto em

obra para todo o tempo, a máxima, que os leva a de-

struir, ou ao menos a enfraquecer todos os outros systc-

mas, para augmentar a força do seu. O goveno portu-

guez não tinha já alma ; todas as suas partes estavam

sem vigor. Cada peça esperava para se mover, que a In-

glaterra lhe desse o movimento, em uma palavra, tudo

estava desesperado.

O necessário clinico faltava a este reino.

Ha sessenta annos, que o grande systema dos in-

glezes, para subjugar as nações, que deviam servir ao seu

crescimento* foi tel-as na dependência do necessário cli-

nico, venho a dizer, destruir-lhes a sua agricultura, ou

para me servir desta expressão familiar, agarrar nestes

Estados pela garganta. O methodo que o governo inglez

empregou para este effeito, sendo dos mais simples, não

encera menos, que um systema completo de tyrannia

;

porque elle tendia directamente á monarchia universal.

Este methodo foi de offerecer a primeira substancia aos

povos, que elle queria pôr debaixo da sua dependência,

mais barata do que elles poderiam tcl-a por si mesmos
no seu continente, Que cegueira

!
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Portugal cahiu logo no laço, deixou-se bastecer, e

logo o seu estado politico, e civil, se viu perdido, toda a

sua riqueza o desamparou. Daqui se segue, que esta mo-
narchia dependente de Inglaterra, pelo necessário physi-

co, vinha a ser sua escrava natural : porque sempre o

somos daquelles, que nos sustentam. Yêde aqui as tris-

tes consequências!... contando deste momento para

diante ; todos os instantes aggravou mais Portugal as

suas cadêas, pela contínua diminuição da sua agricultura.

Bem cedo as suas terras se acharam quasi sem valor,

seu continente sem producção. O Estado perdeu muitos

milhões em fundo de terras, não se semeou mais, houve
menos lavradores : esta classe que é a base do governo

politico, e civil, veio a ser sempre menor, o numero dos

caseiros diminiu, todos os dias ; o reino não produziu

mais que pequenas colheitas, as grandes de Portugal fi-

zeram-se no tempo seguinte em Inglaterra, e para lá le-

varam o seu dinheiro.

Por conseguinte,, não houve mais harmonia nas or-

dens do Estado, mais equilíbrio nas classes, e por uma
necessária consequência, não houve mais sustentáculo,

nem ponto de apoio. O Estado foi ferido no seu princi-

pio. Ousei perguntar muitas vezes, donde vinha, que

Portugal, com tantos meios de ser poderoso, era o Esta-

do mais fraco da Europa. Mas não se via, que esta mo-

narchia estava em poder de um povo, que a devorava ?

de um povo, que lhe embaraçava a cultura das suas ri-

quezas naturaes, para a fazer correr detraz de uma ri-

queza fingida, de que elle tirava toda a vantagem ?. í .

Em 175 í Portugal não tinha quasi produetos al-

guns de sua lavra que o sustentassem. A terra não produ-

zia mais que alguns fruetos, os dons terços do seu ne-
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eessario physico .lhe eram fornecidos pela Grã-Brela-

nha. Esta monarchia por seu commercio de economia, o

havia reduzido ao ponto de ser conquistado, sem dar um
golpe. Não lhe faltava mais que tomar posse, o que ha-

veria feito ha muito tempo, se as considerações particu-

lares, tiradas do systema geral da Europa, não se tives-

sem a isso opposto.

O commercio eslava aniquilado em Portugal.

A Inglaterra fazendo-se senhora de todo o com-

mercio de Portugal, todos os negócios desta monarchia,

passavam pelas suas mãos. Os inglezes eram no mesmo
tempo os patrões, e os feitores dos viveres neste paiz.

Tinham invadido tudo, nenhum negocio se fazia senão

pelo seu canal. Depois de ganhar a corte de Londres a

superioridade sobre este Estado, e de se derramar, por

assim dizer, a Grã-Bretanha neste reino, os portuguezes

não eram mais, que ociosas testemunhas do grande com-
mercio, que entre elles se fazia. Tranquillos espectado-

res, não representavam alguma figura sobre o seu pró-

prio theatro ; Portugal era uma grande platéa que vae

ver representar uma famosa peça.

Os inglezes vinham até dentro a Lisboa roubar-

lhe o commercio do Brazil. A carga das frotas era sua, as

riquezas que ellas traziam de volta pertenciam-lhes : não

havia cousa portugueza neste commercio mais que o no-

me; não obstante, no meio deste immenso negocio, que se

fazia no seu seio, o Estado desfallecia, porque os ingle-

zes sós, tiravam todo o proveito. Estes estrangeiros, de-

pois de terem feito uma fortuna immensa desappareciam
em um instante, levando comsigo uma porção das rique-

zas deste governo, o que o lançava em uma pobreza con-
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tínua ; valeria mais que se não fizesse algum trafico, en-

tregue inteiramente aos estrangeiros. O eommercio hoje

regula a politica; delle dimana o poder de um povo. To-

das as vantagens, que uma nação alcança sobre outra

nesta parte, se encaminham á mina daquella, que lh'as

dá. Nisto não ha meio, nem temperamento ; as nações^

ou destroem, ou se destroem pelo eommercio, com outra

nação só.

Não havia em Portugal alguma industria.

Pode applicar-se aos portuguezes, o que diz um
author (*), de certos povos da Africa.

Esta inacção de Portugal vinha de longe, mas sem-

pre da Grã-Bretanha, Cromwell por um tractado de eom-

mercio, o mais vantajoso para a sua nação, tinha de al-

gum modo aniquilado esta monarchia, antes que ella

existisse
;
porque este tractado se fez entre os dous Es-

tados quarenta annos antes do descobrimento das minas,

isto é antes que o reino de Portugal fizesse figura na Eu-

ropa. Nelle foi estipulado, que a Inglaterra forneceria

os vestidos a Portugal, por aqui este famoso usurpador*

cortando o nervo do systema politico desta monarchia,

arruinou este governo com o primeiro golpe.

Desde logo não se fallou mais em artes neste rei-

no : insensivelmente as antigas manufacturas de Portu-

(*) Elles vivem sem industria, e sem artes, teem em
abundância preciosos melaes, [que recebem immediatamente
das mãos da natureza. Todos os povos polidos estão em es-

tado de negociar vantajosamente com elles, podem os estran-

geiros fazer-lhes estimar em muito, cousas de pouco valor, o

receber por ellas outras de summo preço.

Montesqxáeu, Espirito das leis, liv. XXI. cap. III.

Nota do editor das edições anteriores a esta (quinta).
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gal se destruíram : a industria se relaxou, e bem cedo

se extinguiu de todo. A protecção, que o governo deu

sempre aos inglezes, recebendo os seus pannos, desani-

mou a actividade natural dos portuguezes. A nação ca-

hiu em uma espécie de frio lethargico : a ociosidade e a

preguiça senhorearam-se de todos os corações, não dei-

xando nelles logar para as outras paixões ; e a indolên-

cia dos portuguezes, augmentou-se á medida do gráo

de grandeza, a que subia a avareza britannica.

Todo o vestuário que falta a esta nação, que eu

avalio em vinte milhões de cruzados por anno, tira-se de

Inglaterra: porque ninguém ignora que a França vende

cincoenta peças de panno annualmente. Uma nação, que

tira de outra todo o seu vestido, não é menos dependen-

te delia, que quando esta recebe daquella, o seu neces-

sário physico, porque estas duas cousas são igualmente

necessárias para a existência dos povos da Europa. A
Inglaterra segurava esta monarchia pelo vestido tanto,

como pelo seu sustento. Ella nao se podia ja mover.

Eram como duas ancoras, que a politica destes republi-

canos havia lançado neste reino.

O seu systema politico era máo.

O reino de Portugal, havendo sacudido o jugo (*)

daHespanha, se tinha, por assim dizer, lançado nos bra-
ços da Inglaterra. Este governo se tinha capacitado de

'(f) O qual jugo começou por morte do cardeal D, Henri-
que, na batalha que D. António (neto bastardo del-rei D.
Manoel) deu contra os hespanhoes na ponte de Alcântara em
Lisboa, em Agosto de 1380 : durou esta oppressão ou capti-
veiro, até á feliz restauração- do 1.° de dezembro de 1640:
com assombro, e admiração do mundo inteiro.

INola do editor das edições anteriores a esta Iquinla).
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que lhe era preciso um alliado de reputação no mundo,

e cujas forças marítimas podessem enganar com assom-

bro a potencia, de que elle se acabava de livrar. É cou-

sa espantosa, que uma reflexão, que devia presentar-se-

lhe logo, não o levasse a acabar a sua obra. Não havia

para isso mais que dar um passo para traz, e examinar

as causas mesmas deste acontecimento.

Toda a Europa sabe, que o projecto, a execução, t

o fim ditoso da revolução foi obra só dos portuguezes

sem algum soccorro estrangeiro. Sabe-se igualmente que

todos os meios, que a Inglaterra lhes havia fornecido até

este momento haviam sahido frustrados. Como podia pois

suppôr-se que esta monarchia teria fortaleza bastante pa-

ra os livrar de recahir debaixo do poder da Hespanha?

É mais fácil sustentara liberdade de um povo, que

libertal-o. Não obstante isto, a Inglaterra, aproveitando-

se desta espécie de inebriação, promctteu tudo para ter

tudo. Aqui occorrem por todas as partes as reflexões.

»

Quando um povo recobra a sua liberdade politica,

é uma prova que o governo, que o tinha na escravidão,

se corrompera : e por conseguinte, que não está já no seu

primeiro estado de força, e que dá bastante força áquel-

le que alcançou a liberdade, para a conservar. Seu pri-

meiro esforço não é cousa alguma, se não é seguido do

segundo para se conservar a si mesmo livre sem soccor-

ro de um poderoso alliado, sem o que recahe, quasi sem-

pre pelo outro lado, na mesma escravidão, de que acaba

de sahir. Às allianças, não são outra cousa mais que

commercios políticos. O alliado, que entra com mais

poder, tira delias maior proveito.
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Depois da sua revolução íicou Portugal mais escra-

vo de Inglaterra do que jamais o foi de Hespanha. Esta

monarchia pareceu desde logo não estender a mão para

o soccorrer, senão que para o opprimir depois, com uma
infinidade de braços. Ella o esmagou emfim com o peso

do seu systema económico. Antes do suecesso, que de-

struiu Lisboa, este Estado não tinha voz alguma delibera-

tiva. Todas as suas revoluções lhe eram destinadas pelo

gabinete de Londres. Os procedimentos de seus ministros,

nas cortes estrangeiras, lhe estavam de alguma maneira

prescriptos. Esta monarchia não tinha já armadas, exér-

citos de terra, e mar. Que systema! Um projecto de pa-

cificação, isto é, um estado de fraqueza, que se lhe ti-

nha connaturalizado, o compunha todo. Elle já se não

movia. Tinha perdido todo o movimento de intriga po-

litica, sem o qual um governo cahe necessariamente na

impotência « descançae em nós (lhe dizia continuamen-

te a Inglaterra), fiae-vos em nossas armadas; não façaes

guerra, nós a faremos por vós».

Máximas de Estado. A peor de todas as politicas é

conservar-se constantemente em paz, quando todas as

mais potencias da Europa, estão em guerra. Ainda que

as desordens, que a causam, não interessem pessoalmen-

te a uma potencia, é preciso que ella se intrometia na

guerra, quando os inconvenientes desta não sejam mais

consideráveis, que os da paz. Um Estado se engana sem-

pre, quando crê, que as victorias que se alcançam a du-

zentas léguas do seu continente, em nada tocam os seus

interesses. O mesmo se passa no mundo politico, que no
physico elementar, onde um primeiro móbil causa o mo-
vimento do todo.

Ha nelle, como uma força motriz geral politica,
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que se derrama por toda a parle. Esta forca, ou é refle-

xa, ou directa. Em qualquer parte da Europa, que um
de seus Estados augmenta o seu poder, diminue necessa-

riamente o do outro. Todos os Estados interessam em
entreter o equilibro, porque disso depende a sua segu-

rança. A distribuição geral do poder politico, interessa

todos os reinos, e republicas da Europa.

Nas guerras geraes os pequenos Estados deviam,

mais que os outros, tomar parte, quando não fosse mais

que por se pôr da parle dos mais fracos, contra os mais

poderosos. Esta politica é necessária, sem o que os po-

derosos governos, adquirindo sempre mais forças, por

fim enguliriam todos os mais pequenos; porque nunca

faltam pretextos ás grandes monarchias para declarar

a guerra áquellas, que até então nao tinham tido que

disputar como ellas; e as atacam, porque sabem bem
que nao estão em estado de se defender. O systema po-

litico era máo, porque interessava Inglaterra, em que el-

le não fosse bom.

A Fonte de suas riquezas era má.

As minas de ouro. Vede aqui qual é ha sessenta

annos, a única fonte das riquezas de Portugal. Nao ê

necessário ser politico, basta valer-se da arithmetica,

para mostrar, que um Estado, que inclina toda a sua ad-

ministração para as minas, deve perecer necessariamen-

te, « o ouro, e a prata, são uma riqueza de ficção (*) ».

Estes signaes teem muita duração, e se destroejn pou-

co, quanto mais se multiplicam, quanto menos preço

teem, porque representam menos cousas. Mo tempo da

(*) Monlesquieu.
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conquista do México, e Peru, os hespanhoes abandona-

ram as riquezas naturaeâ, para ter riquezas de siguaes,

que se envilecem por si mesmas. O ouro/e praia eram

muito raros na Europa; a Hespanha, de um salto feita

senhora de uma grande quantidade destes metaes, con-

cebeu esperanças, que nunca teria. Nao obstante, a pra-

ta nao deixou de duplicar logo na Europa, e o que se viu

foi duplicar-se o preço de tudo que se comprava. Em
tempo dobre ainda duplicou a prata, e o proveito dimi-

nuiu de meios. Vede como.

Para tirar ouro das minas, e preparal-o, ; como é

mister, era necessário algum gasto. Supponho, que este

fosse um a respeito de sessenta e quatro ; assim as pra-

las> que trariam para Hespanha a mesma quantidade de

ouro, traziam uma cousa, que realmente valia metade

menos, e custava metade mais. Se se segue a causa da

duplicação, se achará a causa da impotência de Hespa-

nha. Acha-se neste razoado, o compendio da historia da

fraqueza de Portugal. « Philippe íí. (acrescenta o mes-

mo author) depois do descobrimento do México, fez a

celebre bancarrota, que todo o mundo sabe.» — «Phi-

lippe IV. (diz outro escriptor) viu-sc reduzido a fazer

moeda falsa, para soccorrer aos encargos do Estado.»

Mas quando este vicio physico, não fosse natural

destas riquezas, uma só reflexão politica devia sarar pa-

ra sempre os soberanos, do phrenesí de ter estes thesou-

ros funestos. Se aquelles que descobrem minas de ouro

abundantes, quizessem remontar ao principio das cousas,

elles achariam demonstrativamente a aniquilação do seu

poder nas mesmas minas. O ouro por si mesmo, é o po-

der mesmo, porque elle dá aos Estados meios de augmen-
tar suas forcas.
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Se um monarcha, que descobrisse abundantes mi-

nas, quizesse reter no seu domínio, todo o ouro quedei-

las tirasse, sem o repartir com os mais soberanos, como

elle podia então ter mais riquezas só, que todos os ou-

tros príncipes junctos, e como estas riquezas o podiam

conduzir ao universal império, succederia, que toda a

Europa se ligasse contra elle, para o destruir, antes que

elle mesmo podessc destruir tudo. Se para evitar sua

ruína, meditada por todos os Estados, elle reparte com
elles, o producto das suas minas, cahe por outra parte

no inconveniente que quiz evitar, porque quanto fizer

passar aos outros governos, augmentando continuamen-

te a massa das suas riquezas, diminuirá necessariamente

o seu poder, que em um século decorrido, não estaria

em um estado mais proporcionado, de forca relativa com

algum Estado da Europa.

Se os exemplos podessem corrigir soberanos, ne-

nhum ha que não estabelecesse por máxima fundamen-

tal, o embaraçar, que se abrissem minas, pois que de-

pois da creação do mundo, se pôde provar, que todos os

Estados, que teem inclinado a sua administração para

este lado, enfraqueceram, e desfalleceram.

Máxima invariável ; as riquezas das minas são sem-

pre chimericas, para os Estados que as possuem. Estes

reinos não são, fallando propriamente, mais que os ecó-

nomos, ou despenseiros de seus próprios thesouros. O
fundo das minas, pertence sempre aos povos industrio-

sos, que as fazem valer. Tomemos o mesmo Portugal

para exemplo. O negro, que trabalha nas minas de ouro

do Brazil, devia ser vestido em Inglaterra, que lhe havia

dado o panno ; as minas estavam portanto relativas do

preço deste á Inglaterra, até que o vestido estivesse pago.
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Pára trabalhar nas minas, era necessário um cabe-

dal empregado em negros de estrada, supponhamos que

este capital fora vinte milhões, o interesse desta somma,

que é de um milhão, devendõ-se pagar primeiro que tu-

do, das mesmas minas, diminuía em outro tanto a som-

ma da extracção. Acrescentae agora a subsistência de

mais de cem mil vassallos negros, e brancos, que as mi-

nas levam ao Brazil ; subsistência, que se nao acha no

Estado; e que é preciso comprar aos estrangeiros.

Acrescentae isso ao vestido, e ás cousas proporcio-

nadas ao luxo, que Inglaterra introduzia aos naturaes do

Brazil.

Enifim ponde ahi as necessidades geraes da nação,

que depois do descobrimento das minas, deixando perder

as artes, era obrigada a prover-se do necessário em ou-

tros povos, e se achará, que todo o ouro, que se tirava

das minas, pertencia a outros governos. Que riqueza,

grande Deus! Aquellaquc na sua posse arrasta necessa-

riamente a perda do Estado

!

As rendas reaes estavam inleiramenle exhaaridas.

Acabámos de ver que as riquezas de Portugal tra-

ziam comsigo um vicio physico, o que conduzia necessa-

riamente o Estado a um esgottamento geral das suas ren-

das. Em 1753, e 1754 nao havia no reino, contando

toda a riqueza, em geral,, mais que seis milhões em es-

pécies, ainda esta somma consistia em grande parte, em
uma moeda de prata (*), e cheia de liga, que os es-

(*) Cruzado novo mandado cunhar por e!-rci D. Pe-
dro II.

M. DE POMBAL. II. 8
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trangeiros por causa disto, não podiam levar

;
que a nao

ser assim não ficaria um real, em toda a extensão desta

monarchia. Mas o mais extraordinário, e incrível é, que

o rei de Portugal está possuindo as mais abundantes mi-

nas de ouro ; este monarcha, que toda a Europa crè tão

rico, e tão pecunioso, no íim do anno de 1754 pediu

emprestado quatro centos.mil cruzados, a uma confraria,

para sua necessidade,

Emfim ha dez annos Portugal tinha feito bancarro-

ta, com a maior parte das nações da Europa. Elle devia

vinte milhões correntes á Inglaterra, O Estado não podia

pagar-lh'os. O governo não tinha thcsouro, não havia real

no cofre publico. Podia ser que cahisse em poder da pri-

meira nação que o atacasse. Elle não podia supprir aos

gastos da primeira campanha. Este csgotlamento geral,

não deve causar espanto, se se remontar ao seu primeiro

principio. Este reino, como se tem visto, não tinha nem

artes, nem manufacturas; nem algumas daquellas cousas

de que temos a primeira necessidade para a vida, se en-

contravam em Portugal. Não era possível haver listas de

fazenda real, em um reino, onde a despeza excede á renda.

Succede aos Estados, o que succede aos particu-

lares que se arruinam, quando consomem mais das suas

rendas: tal era Portugal. À conta deste esgottamento uni-

versal, e bem clara. Ás minas de ouro no Brazil, pro-

duziam animalmcnte vinte e quatro milhões de cruzados,

e o Estado recebia vinte e outo, em mercadorias estran-

geiras, deveria por conseguinte seguir-se necessariamen-

te, que desta somma não ficasse um só real á monarchia,

mas que ella se fizesse todos os annos devedora de qua-

tro milhões. Dir-se-ha, que este esgottamento,*não tocava

mais que aos particulares, c não ao soberano ; é engano:
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nao houve jamais rei rico, com povo pobre. A fazenda

real não tem mais que dous movimentos, um que a leva

ao príncipe, c o outro que a remeltc ao povo
;
quando

este está obrigado a buscar o necessário alimento entre

outras nações, para comer, e para o vestido, esgotta con-

tinuamente o fisco, o que faz emfim, que nem elle, nem

o Estado, nem o príncipe tenham mais riqueza.

Reflexões sobre a influencia, que as minas de ouro do

Brazil, tinham sobre o sijstema geral da Europa.

Apezar das luzes do nosso século, e o conhecimen-

to que se tem hoje da politica, se pode dizer, que ha ses-

senta annos reina como uma espécie de encanto nos gabi-

netes da Europa, que lhes impede conhecer seus verda-

deiros interesses. Falla-se continuamente em systemas

;

enredam-se os negócios geraes com disputas ; cada Es-

tado tem um conselho politico ; cada governo entre-

tém poderosas armadas ; dcclara-se a guerra, faz-sc a

paz, principia-se a guerra, torna-sc a fazer a paz ; com-
binasse sem cessar o poder dos Estados, calcula-se sua

potencia, decide-se, por assim dizer, a força politica de

cada governo ; nao obstante, não se acha ponto fixo de

potencia geral. Mas nao vêem, que quando as riquezas

do Brazil se inclinarem para um lado, o poder politico

da Europa, cahirá todo para essa parte da balança ? Os
governos antigos tinham recursos, que nós não temos. A
virtude só entre elles podia elevar seu poder ao mais al-

to gráo. Um Estado moderno, que não tivesse mais que

a virtude, pereceria no mesmo instante, quero fallar des-

ta virtude pagã, que formou o caracter dos primeiros

republicanos.

Tudo se mudou na politica, hoje o reino mais rico,
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por si mesmo vem necessariamente a sor mais poderoso*

Esto é hoje a natureza das riquezas, e isto deve ser as-

sim em um século, em que nações inteiras se vendem a

outras para fazer guerra ; cm que não ha mais que pa*$

gar, para ter grandes amigos, poderosos alliados, destros

generaes, e bons soldados: em um século, em que a bra-

vura se vende, em que a coragem se compra, em que

tudo está em praça, até a mesma honra. Isto deve assim

ser, digo eu, cm um século, em que o ouro abre todos

os gabinetes, desata todos os enredos políticos, e faz em
todas as partes tractados. Hoje a força de um Estado de-

pende do seu cofre, o poder politico se muda, segundo o

numero dos milhões.

Antes do descobrimento das minas, c do Brazil>

tinha-sc a Grã- Bretanha movido muito na Europa, tra-

balhando para nella representar a primeira figura ; mas
como os materiaes, que deviam servir para o edifício da

sua grandeza, estavam ainda sepultados na terra, recairia

segunda vez, no seu primeiro estado de fraqueza. Este

descobrimento foi para ella, como uma revolução. Esta

monarchia, que até então havia andado ás apalpadellas

na politica, teve logo regras, e princípios de grandeza.

Este governo desde esse tempo, teve um ponto de apoio

fixo.

A politica não sahia da sua admiração, vendo um
dos mais pequenos reinos, da Europa com um continente,

e uma povoação inferior á de outros muitos povos, dar

leis aos mais \astos governos, mas não se via, que este

pequeno Estado pela sua industria, tinha elle só a chave

do maior thesouro do universo, e que pela posse inteira

do ouro do Brazil, dava a inclinação que queria aos sys-

temas políticos da Europa. Vede aqui o enigma desta
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grandeza, que tanto tem espantado até o presente. Muito

se tem faltado na sua constituição. Eu a julgo ser das

melhores: sobretudo em um século, onde a combinação

do poder politico, e civil dos outros Estados* é inferior

ao seu.

Mas no fundo este bello systema, que se gaba tan-

to, não inílue quasi nada na practica deste governo. Esta

é a republica ideal de Platão, que não teve logar em

tempo algum, mais que na imaginação deste philosopho.

O governo inglez é o mais bello espectáculo da theoria,

que possa haver no universo. É lástima que este bello

systema, que deixa dar aos inglczes as virtudes de uni

bom cidadão, não haja destruído nellos os vicios, que os

embaraçam de o ser. Querer que os homens tenham sem-

pre a sua republica diante dos olhos, que elles sacrifi-

quem continuamente seu interesse particular ao bem ge-

ral da sociedade civil, isto e pedir-lhes cousas impossí-

veis; cm uma palavra, isto não é ter conhecimento do

coração, é ignorar a força, e extensão das suas paixões.

Em verdade os legisladores, que fazem syslemas

para homens, deviam, uma vez se quer por todas, ac-

commodar-se ás suas fraquezas, sem o que seus syste-

mas ficarão sempre adversos á humanidade. Por mais

que se gabem os effeitos da liberdade, já não a ha no

mundo, nelle não se acha mais que o nome. É uma for-

mosa chimera, sobre que se edificam hoje os mais for-

mosos edifícios do discurso politico. É uma sombra sem
corpo, A servidão é uma velha enfermidade, de que todo

o género humano está atacado. Esta é a idolatria practi-

ca da religião civil dos Estados. Cada governo tem o

seu bezerro de ouro, diante do qual elle dobra os joe-

lhos.
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Todas as disputas, que se levantam hoje no nosso

mundo politico, sobre a independência dos vassallos de

um Estado, comparada áquelles de outro listado, não re-

cahem mais que sobre differentes graduações.

Depois que os homens sahiram dos maios, depois

que elles se submetteram ás leis politicas, a terra vem a

ser para elles a morada da escravidão ! Uma é de uma
forma, e outra de outra. Á falta de outra escravidão, os

inglezes são escravos da liberdade.

Sei que a agricultura destes republicanos (*) lhes

tem adquirido grandes vantagens, mas sem as minas do

Brazil, ellas seriam chiméricas ; sem este remédio, todos

os cuidados, que elles tivessem delia, teriam contribuído,

quando muito, a fazer circular as riquezas da nação, e não

a augmentar a certa taxa. O pão não produz ouro, mas

o ouro produz pão, porque procurando o commodo aos

(*) Para entender esta expressão é necessário advertir,

que os políticos absolutistas do século passado, deram em cha-

mar republica a todo o governo que não era despótico, e por

isso designavam sempre a Inglaterra pelo nome de republica,

sendo ella uma rigorosa monarchia, onde o rei tem até mais

poder, do que rigorosamente lhe pertence. Fazemos esta nota

porque este sophisma é a chave dos nossos conspiradores, que
clamavam, para illudir o povo e o governo, que havia entre

nós um grande partido republicano, o que na sua phrase não

queria dizer, que havia grande numero de pessoas, que dese-

javam um governo democrático; mas sim, que havia muita

gente que desejava uma monarchia constitucional ! É bem que

se expliquem certas phrases, para que a nação saiba de que
se tracta, e se arranque a mascara aos hypocritas, que com o

pretexto de defender a monarchia, trabalham por deslruil-a,

estabelecendo o despotismo, e a anarchia.

Nota do editor das edições anteriores a esta (quinta)-
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caseiros, elle dá novo movimento á agricultura, que ella

nao tinha antes da introducção deste metal.

Estabelecei uma somma de duzentos milhões de

cruzados em um Estado novamente creado, formar-se-ha

nelle uma agricultura relativa a esta somma; dobrae este

capital, o producto das terras augmentar-se-ha a esta

proporção.

Á mesma medida, que o ouro do Brazil, se vasou

na Grã-Brelanha, produziu ahi a terra mais.

Primeiro. Fazendo esta augmentação rebaixar o

preço do interesse ao dinheiro ; os colonos que tiveram

mais facilidades em alcançal-o, também a tiveram em fa-

zer valer as suas terras.

Segundo. A circulação de riquezas, acrescentada á

primeira, deu vida a muitas partes da agricultura, que

de antes estavam paralyzadas.

Terceiro. Seguindo o consumo a proporção da som-

ma de dinheiro corrente, vinha a ser maior, e o Estado

mais rico.

Este mesmo consumo foi o que deu a esta nação, a

facilidade de fazer da sua agricultura um objecto de com-

mercio; e este commercio foi o que lhe forneceu os meios

de formar uma marinha poderosa, e sobre esta marinha,

lançou ella os fundamentos de uma grande potencia. Que
se se disser, que ainda quando o Brazil lhe não tivesse

dado as riquezas, a agricultura, do outro lado, lhe pro-

curaria as mesmas vantagens. Eu direi atrevidamente

que se enganam.

Por mais meios, que os mais haveis governos em-
preguem, por senhorear-se das riquezas dos Estados seus
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visinhos, que teem minas, é necessário que estas rique-

zas, depois de certo período de tempo, retrocedam para

donde sahiram ; sem o que a Europa estaria perdida em
poucos séculos. Muitos Estados ha, que pela fraqueza dos

ditos governos, e por suas mesmas crises, tornam a en-<

trar na posse das suas riquezas.

Os Estados copi minas sós, podem sempre fornecer,

sem jamais se recobrar, porque de ordinário não tcem

alguns dos meios que contribuem ao recobramento.

Os progressos das artes em Inglaterra, tiveram a

mesma causa. O metal do Brazil pôz em movimento a

industria desta nação, que antes fallecia.

Às manufacturas de Inglaterra, rociadas comlhamas

de ouro, germinaram de novo. Portugal foi a causa, e

no mesmo tempo, effeito dos progressos da industria do

Inglaterra. Não somente elle deu os meios, mas permit-

tiu que este reino os empregasse contra si. Depois desta

época a Inglaterra fabricou sempre para esta monarchia.

Não se acrescente, que independentemente deste re-

curso, a Grã-Bretanha viria a ser uma grande potencia.

Digo que sem o ouro do Brazil, e sem os fornecimentos

continentaes das suas manufacturas, que esta monarchia

fez em Portugal, a industria ingleza, depois de ter feito

muitas destruições nos systemas políticos da Europa, en-

traria por si mesma no estado de que ella tinha sahido.

Ha cousas na politica geral, que se nao saberiam

comprehcnder, porque ellas offendern o bom senso, e a

razão mesmo. Não é cousa bem contradictoria, que a

maior parte dos Estados da Europa, que estão sempre
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vigilantes contra as menores perdas, que estão atlenlos

ao menor dos seus interesses, que se disputam ninharias,

que guerreàm entre si por nada, tenham deixado gozar

cm paz até o presente, a Inglaterra, de todas as rique-

zas do Brazil ?

Ora á vista deste descobrimento, a França, sobre-

tudo, que é a mais interessada, que lodos os outros, nes-

te acontecimento, deveria declarar a guerra a Portugal,

ou obrigal-o a cerrar as minas, ao menos a repartir os

seus favores.

O que enganou, sem duvida, esta monarchia, foi à

conta dos remédios deste reino. Não lhe pareceu prová-

vel, que este governo despovoado, que parecia um dos

mais pobres da Europa, podesse fazer valer suas minas

de ouro ; mas era bem de presumir, que a Inglaterra,

para tirar todo o proveito, forneceria todos os meios.

Depois desta primeira falta, íicava-Ihe ainda um
remédio, que era o de levar esta nação, a partir suas ri-

quezas novamente descobertas, com outras nações. É
certo, que uma repartição geométrica faria este aconte-

cimento indifierente á Europa
;
porque por esta divisão

relativa, augmentando as riquezas igualmente todos os

Estados, o systema geral não padeceria. O mal vinha, de

que as riquezas do Brazil, inclinavam todos para um
lado.

Depois do descobrimento das minas, isto é, ha ses-

senta annos, sahiram do Brazil quasi mil milhões de
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cruzados. () Isto é facto verdadeiro, os manifestos de

cada frota, que trouxeram ouro para a Europa desde o

reinado do senhor D. Pedro II., andou em Portugal entre

as mãos de todos. Este immenso cabedal passou inteiro

para Inglaterra : sobre esta nova riqueza, é que ella le-

vantou o colosso desta grandeza, que admira a toda a

Europa, e que sustenta a sua arrogância.

Preguntar-se-ha, que é feito desta somma ? É cer-

to, que ella não existe em Inglaterra. Eu responderei,

que, porque esta somma não existe naquelle reino, não

está elle no seu estado brilhante ?

(*) Lançamosaqui esta nota circurastanciada, por ser mui-
to interessante a este respeito; mas. dolorosa para todos os

amantes da nossa pátria.

Desde novembro de 1722 até dezembro de 1745, veio

do Brazil para o erário de Lisboa, em dinheiro, quasi cento e

dezeseis milhões de cruzados. — Em direitos de diamantes, e
de ouro, seis mil quatro centas e dezesete arrobas, e vinte e

três arráteis, etc. —Em direitos de prata, trezentas e vinte e

quatro arrobas, etc. — De cobre em chapa para cunhar dinhei-

ro, etc. quinze mil e seis centas e setenta e nove arrobas,

vinte quatro arráteis, etc. — Cobre do Algarve, onze arrobas, e
outo arráteis. — Diamariles brutos, dous mil trezentos e outo
quilates, etc.

A maior parte desta immensa e pasmosa riqueza foi tras-

ladada para Inglaterra. El-rei D.João V. consta, pelos cálcu-

los do tempo, que enviara só para Roma, cento e outenta e ou-

to milhões de cruzados ! ! Recebendo por esta avultada riqueza

algumas bulias para indulgências, e para creação do monstro
ecclesiastico chamado patriarchal : em quanto as terras deste

reino, que deviam ser agricultadas com grande parte desta ad-

mirável riqueza, ostentavam a asquerosa imagem da penúria,

e miséria. As nossas fabricas achavam-se arruinadas, e deser-

tas; e o commercio interno, e externo absolutamente aniqui-

lado.

Vid. Ens. hist. polit.

Nota do editor das edições anteriores a esta ("quinta).
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Acha-se por ijm rol geral das despezas desla mo-

narchia, que cila consumiu, ha sessenta annos, em tanto

extraordinário gasto, de guerras estrangeiras, subsídios,

pensões, exércitos do mar, e terra, seiscentos e outenta

milhões de cruzados. Não obstante isto, seu cabedal em
espécies nacionaes, augmentou sempre, depois que as

minas do Brazil suppriram a tudo. Portugal é que for-

neceu os meios á Inglaterra, de pagar grandes subsídios

á Sabóia, comprar as allianças de Alemanha, entreter

numerosos exércitos, formar uma marinha digna de se

temer, em uma palavra, de trabalhar, de se voltar, de

penetrar, de se iniciar nos grandes negócios do mundo
politico, e dahi representar a primeira figura.

As minas lhe deram os primeiros elementos de seu

commercio. Todo o mundo sabe, que a ilha de Inglater-

ra, não produz mais que muito pouco dos primeiros ma-
teriaes. Sem Portugal, que lhe dava continuamente ouro,

para os comprar entre os estrangeiros, suas manufactu-

ras não chegariam a este florente estado em que estão

hoje. Não é isto dizer, que estava este reino antes desta

época, sem commercio, e industria : mas elles tinham li-

mites, em logar que agora, depois do descobrimento das

minas do Brazil, nem uma nem outra cousa os tiveram

mais.

Emfim é duro, que sem este remédio nao tenha es-

te reino, mais que uma alternativa, que é, o de arrui-

nar-se logo, fazendo mais, que o estado das suas rendas

publicas pode permittir-lhe, ou ficar encerrado nos limi-

tes, que a sua pobreza lhe havia prescripto ha dez sé-

culos.

Enganar-se-hia muito, nao obstante isto, quem cui-



dasse que todo o ouro do Brazil nao
#
fazia mais que pas-

sar a Inglaterra.

Se a politica deste Estado, o obrigou a fazer sahir

de si uma parte, em quanto ella retinha outra, os que

teem alguma noticia do local do fisco de Inglaterra, sa-

bem que a moeda do Brazil é alli lao commum como a

do paiz. A eííigie de D. João V. é alli mais conhecida,

que a de Jorge II. em Londres. Com ella arrota o real

banco. Quasi todos os pagamentos os fazem lá, ainda

entre os particulares, nesta moeda. Ella corre cm todo

o Estado, e entre o povo miúdo. O governo paga ás tro-

pas .com moedas lísbonemes, e o serviço da marinha, so

faz quasi todo inteiro com ouro do Brazil, etc.

Nao e isto um encanto de todos os meios, para em-

baraçar a elevação desta monarchia, ninguém pensou em
cortar-lhe o nervo do seu poder politico na juncta mes-

mo. Tomou-se sempre esta monarchia do avesso. Pare-

ce, que ate os seus inimigos se fallaram secretamente,

para lhe fornecer os meios de adquirir forças para ata-

cal-os depois. Espantam-se de que este Estado nao tenha

decahido com os esforços dobres das maiores potencias,,

mas não se vê, que nao o feriram nunca na cabeça.

Os Estados, como os corpos humanos, teem seus

logares mortaes. Todas as feridas, que nao atacam, e fe-

rem nas partes sólidas, podem curar-se com tempo, e

com pailiativos.

Era necessário, para diminuir a formidável poten-

cia deste governo, abaixal-o, pelo mesmo logar, por on-

de se havia elevado, isto é, esgottar, e seccar a fonte das

riquezas, c repartir as do Brazil. Mas oCéo acaba de vin-
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gar esta falta de politica. Ha momentos decisivos, cir-

cumstancias únicas, acontecimentos imprevistos ; a ha-

bilidade está em lançar mao dellcs, para os trazer ao seu

comniodo.

A França, sobretudo, tem o maior interesse em en-

trar nas intenções conseguintes deste acontecimento, e

de dar a mao a este reino, abysmado, menos pelo flagel-

lo com que foi açoutado, que por seu máo t systema po-

litico> e assim fazel-o renascer das suas cinzas.

Politicamente fallando, Portugal, não perdeu nada

nesta revolução. Derrubaram-sc-lhe algumas pedras, que

estavam arruinadas umas sobre as outras : a aniquila-

ção de mercadorias, que pertenciam quasi todas aos es^

trangeiros, o incêndio dos móveis, e a perda de alguns

vassallos ociosos, que nao eram, nem lavradores, nem
artistas, nao fazem falta no seu systema geral. O phc-

nómeno nao cahiu mais, que nos materiaes, que bem lon-

ge de serem causa da grandeza do Estado, eram pelo con-

trario, a fonte da sua ruina.

A corte de Versalhes deve aproveitar-se deste acon-

tecimento, para acabar de tirar esta monarchia das mãos
dos inglezes. O grande golpe de estado, é de lhe fazer

perceber, o abysmo de que ella acaba de escapar, por

outro abysmo. Para isto é necessário arrancal-a dos seus

antigos prejuízos políticos, sem o que o phenómeno seria

perdido para Portugal, e só lhe servirá de perda, como
para o resto da Europa.

Os inglezes depois de soffrerem este damno, toma-
riam, como antes, o nivel, e vingariam nas ricas minas
do Brazil, as suas perdas; assim este Estado, depois de

escapar ao terremoto, pereceria pelo systema inglez.
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É um phantasma politico em Portugal, que é neces-

sário começar a destruir, sem o que, lodos os caminhos,

em favor desta corte seriam muito inúteis, isto é, persua-

dir ao ministério, que o Estado pode existir, e vir a ser

florecente independentemente da sua alliança com Ingla-

terra. ()

Ha uma infinidade de cousas na politica, que se

crêem sempre, porque uma vez se creram. Quando Por-

tugal sacudiu o jugo castelhano, podia então ter razões,

para se pôr debaixo da protecção da Inglaterra, mas es-

tas razoes não existem hoje. Tudo mudou de face em
nosso mundo politico. Depois que o equilíbrio da Euro-

pa se pôz em systema, o poder geral se distribuiu. A
positura presente da Europa segura a de Portugal. A
Hespanha pesaria muito na balança da Europa, se ás

suas conquistas todas no novo mundo, juntasse esta

monarchia da Europa.

IN ao teria ella ainda formado o projecto de recon-

quistar Portugal, quando se acharia atacada por todas

as potencias superiores : e essa monarchia está muito

illustrada sobre os interesses dos príncipes para ousar

formar um tal desenho.

A Inglaterra se aproveita de tudo, até da obriga-

(*) Oxalá que o nosso governo tivesse pensado assim.

Mas o ministério que se seguiu ao do marquez de Pombal,
caprichou por ódio a este grande homem em desfazer quanto

elle íizéra, e em seguir uma estrada diametralmente opposta

á que elle abrira; os resultados nós os estamos experimentan-

do ! Oxalá que quem restituiu a sua effigie no logar donde
a tirara o ódio dos seus inimigos, faça resuscitar também a

sua politica, patriotismo, e zelo pela independência nacional.

Nota do editor das edições anteriores a esta fquintaj.



127
çao furiosa, em que ella se acha, de apoiar certos Es-

tados, cuja cabida traria comsigo a sua ; soube insi-

nuar a Portugal, que concedendo-lhe certas vantagens

no commercio sobre outras nações, ella o protegeria

contra os ataques de todas as potencias, que poderiam

formar sobre elle ambiciosos ^projectos. É necessário

ser taa pouco versado nos negócios da Europa, como

era o gabinete de Portugal, para cahir neste grosseiro

laço. (*)

Depois da elevação dosBourbonsao throno deíles-

panha, Inglaterra temia mais que este reino cahisse no

poder desta monarchia, de que o temia Portugal mes-

mo. Com effeito se isto acontecesse, não haveria mais

equilíbrio na Europa, e então estava a Inglaterra per-

dida.

Convinha logo á Grã-Bretanha, independentemente

de toda outra particular consideração, proteger este rei-

no, e comprar ao contrario, sua alliança pelo preço que
Portugal lhe pozesse. Succede a esta protecção o que ás

mais da Europa.

(*) Não ha um só tractado de Inglaterra com Portugal,
que não seja prejudicial a este, e sobre todos o ominoso tra-

ctado de commercio, que se assignou noBrazilem 1810. Fos-
se ignorância, fosse má fé dos nossos negociadores, o reino
ficou sempre mal, e os seus interesses sacrificados; e de mais
a mais esses tractados não eram exactamente cumpridos pela
Grã-Bertanha

;
porque se nelles escapava, para facilitar o seu

aceitamento, algum artigo em nosso proveito, era para logo
eliminado na discussão parlamentar! É claro que o nosso mi-
nistério devia logo annullar esses tractados, porque em todo
o negocio se uma das partes contractantes não cumpre, a ou-
tra não está obrigada a cumprir. Os marquezes de Pombal não
se encontram em todos os tempos !

•

Nota do editor das edições anteriores a esta (quinta,).
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O que se defende por quem protege, é a sua pró-

pria causa que defende. Seria um novo phenómcno politico,

que um listado protegesse outro, por principio de desin-

teresse. A vantagem que Portugal dá a Inglaterra no seu

commercio, pode bem ser uma causa para o soccorrer;

mas o cessar todo o commercio inglcz neste reino, não

seria causa para que a Inglaterra deixasse de o soc-

correr. Emfim, são escusados discursos políticos, onde os

factos faliam.

Este phantasma politico, que a Inglaterra até aqui

tinha tido particular cuidado de ter sempre diante dos

olhos deste governo, acaba de ver-so dissipado. Sc os

desígnios, que Inglaterra dava állespanha tivessem algum

fundamento, nenhum momento lhe fora mais favorável

que este.

$
Na dissolução em que Portugal se achava, depois

do tremor de terra (cm 1755), isto é, sem capital, sení

reino, ou ao menos com um rei errante, que neste mo-

mento, nem tinha authoridade, nem poder, em que a mo-

narchia estava sem conselho, sem dinheiro, sefà viveres,

nem exercito ; neste momento em que um terror pânico,

se tinha senhoreado de todas as almas, em que o medo

havia ganhado todos os corações, em que ninguém cui-

dava nos negócios geraes, em que cada um só estava

oceupado nos seus particulares.

Hespanha nao necessitava mais que de fazer avan-

çar dous mil homens para Portugal para o conquistar

;

mas tão fora disto esteve, que se viu a corte de Madrid

tomar parte na sua desgraça, dar logo ordens para soc-

correr esta monarchia , c semear-lhe dinheiro, e vi-

veres, ele.
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Época notável na Europa, e que deve emfim de-

struir o prejuízo geralmente recebido em politica, de que

a Hcspanha estava de sentinella, para se aproveitar do

momento favorável, para se fazer senhora deste reino.

Sem duvida que em todos os systemas é prudên-

cia, que um povo, que sacudiu o jugo de outro, tome

todas as precauções para nao recahir debaixo delle : mas

onde se achou, que para escapar de um perigo duvidoso,

deva ellc correr á sua certa mina ? Pode dizer-se, que

para evitar da se perder, se perdeu Portugal : porque

com que outro nome, se pôde chamar um Estado, a quem

outro debaixo de pretexto, rouba o seu commercio, priva

da sua industria, tira as riquezas, destroe os exércitos,

aniquila a marinha, etc. Que inimigo poderia fazer-lhe

mais mal

!

Quando este reino cahíssc segunda vez no poder

dos hespanhoes, perderia mais nelle o estado politico?

Mo certamente. Quando um governo se faz senhor das

riquezas, e rendas do outro, e o tem na sua dependência,

pelas causas da primeira necessidade da vida, não tem o

dependente mais de liberdade civil, que o nome. Eu digo,

que lhe valera mais que outro fizesse a conquista por

armas do seu Estado, porque neste caso elle nao se oc-

cupa mais, que cm buscar meios de romper suas cadêas,

e no outro nao cuida mais, que em arrastal-as,

À historia está cheia de exemplos de povos, que

sacudiram o jugo dos oppressores, que os tinham subju-

gado com as armas : mas nao se acha onde elles se li-

vrassem daquellcs, que os haviam sujeitado, destruindo

suas artes, e commercio. Isto vem de serem almas jorna-

M. DE POMBAL II. 9
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leiras, e de poder uma nação conquistada por armas,

reconquistar-se por seu turno.

Pelo contrario, quando um Estado deixa invadir

suas riquezas, não tem mais força motriz.

Aquelle, que por este caminho o conquista, corta-

lhe o nervo do seu poder civil, c politico.

Ora a Inglaterra não podendo, nem devendo por

uma infinidade de considerações, tiradas do systcma ge-

ral, empregar as armas na destruição de Portugal, tinha

necessidade de um systcma económico de combinação

destruetiva.

Era preciso que levasse um ar de vantagem para

este reino, sem o que ellc não poderia ter eífeito, e en-

tão perderia Inglaterra o seu desígnio. Os visinhos se-

riam recebidos em Portugal.

Jsto não bastava, era necessário fazcl-o adoptar por

este governo, e isto c em que a Grã-lírctanha havia per-

feitamente logrado o intento, tanto pelas suas revoltas, e

mancios secretos dos seus ministros nesta corte, como

pela rhetorica, que lhe e tão natural, quando se tracta de

seus pessoaes interesses.

Emfim Portugal, ha quarenta annos, estava de al-

gum modo encantado das máximas seguintes, que tinham

finalmente reduzido este Estado á dissolução, cm que o

\emos precipitado, a saber

:

Primo. Que o ouro e uma mercadoria, como as

outras.

Segundo. Que esle reino naturalmente estéril não

poderia sustentar seus" habitadores.



131
Terlio. Que a agricultura vinha a ser inútil em

Portugal. Que os outros Estados da Europa, estavam
obrigados a dar a Portugal o necessário physico.

Quarto. Que Portugal não -tinha necessidade do
exercito de mar, e terra. Que era do interesse da Europa
sustental-o, na presente positura.

Quinto. Que o ouro tirado das minas trazido á
Europa, e levado ao oriente pelo commercio das índias,

se aniquila com as outras mercadorias.

Sexto. Que digam o que disserem, esta mo-
narchia c hoje mais rica, que antes do descobrimento das
minas.

Sétimo. Que este reino não tem necessidade de
manufacturas; que com seu ouro pode ter os géneros fa-
bricados a melhor preço, que os teria fabricando-os.

Outavo. Que quando clle quizesse formar manu-
facturas, não o poderia, attendendo a que o physico do
clima se oppõe a estes estabelecimentos.

Nono. Que c uma vantagem para este reino, que
Inglaterra lhe dê meios para extrahir seu ouro, e que
sem este remédio os negócios da Europa, iriam para
pcor. s

Decimo. Que depois da alliança de Portugal com
Inglaterra, se estabeleceu um grande* luxo em Portugal,
e que este lhe é necessário.

Undécimo. Que Portugal não poderia passar sem
os outros Estados da Europa, especialmente sem a Ingla-
terra.

Duodécimo. "Que a frequência dos estrangeiros em
Portugal, é necessária. Que esta faz a nação portugueza
sociável. Que de povo bárbaro, que antes era, a pôz em
parallelo, c hombro a hombro com as nações polidas.

Treze. Emíhn, que é ordem c providencia deste
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mundo, que estejam nações inteira* ociosas quando outras

trabalham, que assim o quer Deus.

Estas máximas encerram um corpo completo de

meios seguros, c infalliveis para arruinar esta monarchia.

Elias só a teem inteiramente submergido. Quero provar

demonstrativamente máxima, por máxima. Nao serei

longo, a respeito da vastidão da matéria, incxhaurivel

por si mesma. Nao se encaminharão minhas reflexões,

mais que ao principal ; deixarei todo o accessorio.

Primeiro que tudo, o preciso deste systema, tende

a provar, que esta monarchia nao está já cm tempo de

remediar os vícios, que se introduziram no seu governo

politico. Quando se recebem similhantes máximas em um
Estado, tudo está perdido.

Pódc-sc imaginar, que nao ha mais que uma, ma-

neira de reger os povos, e que sendo esta má decisiva-

mente, seja necessário seguil-a. Tecm-se visto ha um sé-

culo muitos governos, promptos a perecer pelas desor-

dens, que se haviam introduzido na sua constituição,

corrigirem-se, c por esta reforma virem a ser nações po-

tentes. Seria possível que a regra nao fosse boa senão pa-

ra as outras nações da Europa, c só ruim para Portugal?

Sei que quando um povo tem ha muito tempo uma

certa maneira de se governar, é perigoso mudal-a, mas

este nao e o Caso de Portugal. Este Yeino está cheio de

gente que viu nascer este systema, c que o chora. Niio

ha sessenta annos, que esta nação se governava por má-

ximas contrarias.

Todo o universo sabe, que este povo se susteve
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pelo espaço de mil annos, pela sua industria, c braveza,

sem o soccorro das minas. Que fatalidade nova se der-

ramou nesta nação. E isto encanto ! É illusão ! Se as an-

tigas máximas eram boas até o reinado do senhor rei D.

Pedro II.
,
porque seriam más agora ? Diz-se que o Es-

tado tomou outro systema ; c preciso demonstral-o. Se

este systema e máo, c tende directamente a destruir a

liberdade na nação, nao ha parar um momento em o de-

struir.

Máxima de Estado em matéria de governo politico,

e civil : quando mudando os abusos, os inconvenientes,

que resultam, sao maiores que os mesmos abusos, ú pre-

ciso soffrel-os: mas quando estes são superiores aos in-

convenientes, nada ha que duvidar, o necessário rcíbr-

mal-os, porque o mesmo suecede no governo, como nas

cousas do mundo.

O systema que acabámos de ver, quer que o ouro

nao seja mais que uma mercadoria, e segundo elle, os

portuguezes se desfazem do seu ouro, em favor dos in-

glezes; como os hollandezes da sua pimenta, com o re-

stante da Europa.

Sc se considera o ouro como metal, e certo, que é

uma mercadoria ; mas de outro lado é certo, que suas

qualidades o põem por cima das mercadorias. O ouro re-

presenta tudo. Elle e o signal das cousas, e das riquezas.

Elle é o poder mesmo! O ouro dura mais, que as outras

mercadorias. Está no mesmo estado mais tempo, depois

que as cousas que se deram para o adquirir, nem exis-

tem já.

De tudo isto devem seguir-se consequências bem
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perigosas para a nação, que o entrega : porque ella dá

aos outros povos, meios seguros da sua elevação.

Não se lê em historia alguma do mundo, que uma
nação se tenha servido de tal, ou tal cffeito, para destruir

outra : mas acha-se a cada instante, que o ouro de um
Estado trazido a outro, serviu por si mesmo para subju-

gal-o.

Se o ouro é uma mercadoria, se é um utensílio,

como os outros, porque é que todos os príncipes da Eu-

ropa fazem rigorosas leis, para lhe impedir a sahida de

seus Estados? E porque ao contrario, dão elles mesmos

tanta coragem, e ainda tantas recompensas, áquelles que

o trazem de outra parle ?

Nisto ha contradicção manifesta. Sabe-se que a pri-

meira máxima do governo politico, é que o dinheiro não

saia do Estado ; todos os soberanos do mundo, concor-

dam neste ponto, por mais diíTerentes que sejam no go-

verno. Em um reino rico, e opulento por si mesmo, que

tem grandes negociações, que por sua situação, e com-

mercio, leva vantagem ás nações que negociam com elle,

o ouro pode vir a ser mercadoria : porque se uma pri-

meira especulação o faz sahir, outra o faz entrar segun-

da vez, e quasi sempre com vantagem.

É um ramo mais, que estes Estados acrescentam

ao seu commercio. Mas em um reino que pela situação

de seus negócios, deve a todo o mundo, e a quem nin-

guém deve nada, que não tem mais que uma porta por

onde sahe a sua moeda, cujo ouro se vae perder sem re-

torno na riqueza das mais nações, este metal não deve

ser considerado como mercadoria.
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Que este reino naturalmente estéril não poderia

sustentar seus habitantes. (*)

Se o que os partidistas do systema inglez, nos ven-

dem sobre a esterilidade deste reino podesse ter qualquer

fundamento, confesso que este seria um dos phenómenos

mais extraordinários da natureza.

(*) Todo o mundo sabe, que os inglezes são émulos dos

portuguezes, e por isso clles nos atacam continuamente com
impropérios, e falsidades nos seus escriptos, c para rebater a

audácia do presente artigo, direi, que, se os inglezes tivessem

lido a historia portugueza, saberiam que no reinado del-rei

D. Diniz, o Tejo sempre estava coberto do navios estrangei-

ros, para exportarem ecreaes, azeite, vinho, sal, etc. (Mariz).

Hoje (com magoa o digo) terras vastíssimas não são cultiva-

das; em consequência milhões de cruzados tecm sabido de
Portugal: porém as mais producções ha em muita abundân-
cia. O azeite é exportado para as nossas colónias, e paizes es-

trangeiros, por ser o melhor do mundo (Duart. Nun.^! O vi-

nho é immenso, e excellente (Castro), com especialidade o do
Douro, e por isso os inglezes, e outras nações, o apreciam, e

compram aos portuguezes. Gado, o ha de "diversas qualidades
neste reino, e em tanta quantidade, que fornece as armadas,
c navios mercantes, que sahem do Tejo (Castro). Aves, é este

um paiz dos que tem maior numero, e diversidade (IbidJ. É
pasmosa a immensidade, e variedade de peixes mui saborosos,

que tem Portugal (Marine), cm toda a sua extensa costa, e
rios, desde Ayamonte até Caminha : os estrangeiros, muitas
vezes, os exportam para os seus paizes. É admirável a multidão
de fruetas saborosas, que produz Portugal : nações, as mais
remotas, as exportam daqui para os seus paizes (Duart. Nun.).
As hortaliças são superiores ás da Itália, e França: ha nabos
neste reino, que muitas vezes se servem delles os camponezes,
para se assentarem (MacedoJ. São infinitas as hervas comes-
tíveis, aromáticas, medicinaes, c botânicas, como escrevem
Mervelleux, c Barlamont ; com cilas podiam os portuguezes
supprir os bálsamos, as massas, e especiarias da Índia, se se

promovesse esta industria !

Veja-se a nota da pag. 136 deste vol.

i

Nota do editor das edições anteriores a esta (quinta).
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Um daquelles casos novos desde a crcaçao do mun-

do ; isto é, que a natureza produzisse dous milhões de

homens, em um continente, e nelle recusasse alimenlal-

os com os necessários viveres para a vida. Nao botam

sentido, que estabelecendo similhantes systcmas, sempre

se estabelece uma cousa absurda,

A conservação tem uma parecença intima com a

creação, uma é sempre daquclla essência da outra. Es-

te systema é superior a todos os systemas, porque o é

da mesma natureza.

Sesesuppõe, que este reino tem cm si uma natural

esterilidade, é preciso suppôr, que a houve sempre ()

;

porque o physico nao muda tanto, que chegue a causar

grandes revoluções de lai sorte, que um continente que

produzia a primeira subsistência para seus habitantes,

nao a produza mais.

(*J Ninguém ignora que a riqueza, e opulência em que

se acha a Inglaterra procede do ouro Portuguez ( *), e por

isso os inglezes para encobrirem as crueldades, e tyrannias

que teem feito a Portugal, lêem escriplo falsamente tudo quan-

to nos diz respeito; injuriando-nos, e vilipendiando os precio-

sos objectos, que possue este rico paiz. — Se os mordazes in-

glezestivessem lido os excellentes authores portuguezes, elles

não se atreveriam a escrever com tanta infâmia, doutrinas er-

róneas, e cavillosas, contra esta malfadada e nobre nação. O
zelo, que em nós existe, como amante da pátria, nos obriga a

lançar mão dos eruditos authores portuguezes, para refutar a

falsa doutrina, que se acha no presente artigo e em outros

inseridos nesta obra.

O clima de Portugal é o melhor de todo o mundo: a fer-

tilidade do seu terreno é tão excellente, que" produz diversi-

(**) Veja-sc as primeiras cartas do tomo primeiro desta

obra, e a memoria histórica acerca da traiçoeira amizade in-

gleza (Porto 1840).
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Por oulra parto, seria um caso bem cvlraordinario,

que todos os habitantes do mundo, se concordassem em
nos dizer, que este reino de antes não podia subsistir, só

pqr si mesmo. Ellcs nos dizem ao contrario, que bem
longe de carecer de alimentos, elle os dava aos seus vi-

sinhos.

Se uma má influencia se derramou em Portugal,

foi isto depois do tractado de Cromwell : antes desta épo-

ca este reino tinha para si ; assim pode dizer-se, que o

máo ar que o faz estéril, veio de Inglaterra.

Sei que o continente de Portugal e menos abun-

dade de flores todo o anno (MaccdoJ. No século XIV sempre
se achavam no Tejo á carga, 400 a 500 navios estrangeiros, is-

to três e quatro vezes no ann^>, carregando para as suas ter-

ras trigo, azeite, vinho, e sal (Mariz). Ha tanta abundância
de azeite nos campos de Thomar, Abrantes, e Santarém, que
se o derramassem na terra, correria como agua do Tejo. (Oli-

veira). Fructa, ha tanta quantidade em Portugal (sendo a mais
saborosa de toda a terra), que por não a poderem comer toda
seus habitadores, além da que sabe paraospaizes estrangeiros,

a dão a comer ao gado, ede grátis aos pobros (Macedo). Hor-
taliça, é pasmosa a abundância que ha neste reino, sendo a
melhor, e a mais excellente do mundo: no Alemtéjo ha na-
bos tão grandes, que servem de assento, na falta de bancos,
ou cadeiras (idem). Ha tanta quantidade de gado em Portugal,
que só em Entre-Douro e Minho se acham 400^000 cabeças de
gado vaccum : e de ovelhas, cabras, e porcos mais de um
milhão (Nunes). Aves, é admirável a diversidade, e abundân-
cia de que se acha coberto o solo Portuguez (Idem). Não ha
reino tão pequeno com costa marítima tão extensa, como é o
de Portugal; e por isso formosamente tem razão para ter abun-
dância de peixe, sendo o mais saboroso de todos que ha no-
ticia em todas as terras (Castro). Não fazemos a descripção
do ouro, prata, e pedras preciosas, que ha neste reino, por
ser extensa a sua narração, ele.

Nota do ed»tor das edições anteriores a esta (quinta).
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dante em certos efteilos, que alguns outros da Europa,

mas sei também, que a sua pretendida esterilidade toma

o seu nascimento, do systema da agricultura inglcza.

Desde que por arte se achou meio de supprir a na-

tureza, e que a agricultura, como todas as outras partes

da administração, veio a ser negocio de cálculo, todos

os paizes do mundo podem vir a ser ferieis no mesmo
gráo.

Um Estado, onde o terreno é inferior tres vezes a

outro, porá seu produeto em nivel com o melhor. Este

é o systema da agricultura Suissa. Quantos Estados ha

na Europa, menos férteis do que Portugal, e não ob-

stante isso subministram aos seus habitantes abundan-

te subsistência ?

Todos os Estados estão obrigados a supprir a

necessidade de Portugal.

Resultam tão grandes perigos a urn povo, que tira

toda a subsistência primeira de outras nações, que por-

mais inconvenientes que resultar possam do opposto sys-

tema, não ha cousa, que possa fazer duvidar da prefe-

rencia.

Estando todos os reinos em uma situação forçada,

cada reino, ainda no tempo de uma paz geral, deve sem-

pre considerar-se em um estado de guerra respectiva, e

pôr-se em estado de passar como os outros. Da mesma

sorte, que o objecto dos vassallos e uma sua fortuna

particular, o dos Estados é sua grandeza geral.

Ora, a primeira máxima da arte da guerra c ler vi-
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veres para subsistir. Uma praça atacada, á qual clles

faltam, não pode resistir. Não é necessário empregar as

armas contra ella, não ha mais que cortar-lhe os vive-

res : ella aqui perdida sem remédio.

Note-se de um só golpe a differença que ha, entre

as nações, que por si mesmas podem subsistir, e as que

tiram suas primeiras necessidades dos estrangeiros.

Quando o resto do universo se aniquilasse para a

França, e Inglaterra, estas duas monarchias existiriam

sempre independentemente deste universal acabamento.

A razão é bem simples, e é que estes dous governos teem

em si as cousas necessárias para a vida. Não foi a na-

tureza a que as pôz nesta situação, é a politica, e a agri-

cultura. Não basta a um povo ter metaes, para prover

as suas necessidades, é necessário que a primeira sub-

sistência esteja dentro do Estado.

Tendo um particular presentado ao imperador da

China, algumas pedras preciosas, que tirara de uma mi-

na, este príncipe o fez senhor, dizendo, que não queria,

que o seu povo se oceupasse em uma cousa, que não

era sustento, nem vestido.

Ha muita differença entre os meios de adquirir cou-

sas necessárias, e as cousas necessárias em si mesmas.

Os meios estão sujeitos a uma infinidade de accidentes.

Com os mesmos meios em um tempo, não se logram as

mesmas cousas, que em outro.

Ainda que sobrevenha qualquer mudança no systc-

ma geral da Europa, um Estado, que pode passar sem

outro, no que loca ás primeiras necessidades, acha sem-
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pre dentro em si mesmo, com <jue reparar os golpes

que seus visinhos lhe podem dar.

Não ha para isso mais que aperfeiçoar a sua milí-

cia, tornar a animar o seu valor, e a braveza dos seus

povos. Cousa sempre fácil de fazer, quando se trácia da

fortuna, e vida de cada cidadão ; mas nao se dá a uma
nação cm um instante, a industria, que ella deixou per-

der. São necessários séculos, para obrigal-a a buscar

por si mesma uma subsistência, que ella tem por costu-

me tirar dos outros povos.

Não tem que combater só as circumslancías polí-

ticas, mas também as paixões dos homens. A ociosida-

de, a preguiça, e o apartamento do trabalho, quando

teem feito habito uma vez em um povo, nao sao cousas,

que se corrijam cm um anno.

Nao se forma uma nação do primeiro golpe. É pre-

ciso muitas gerações, c neste tempo nada impede que os

governos ambiciosos, que teem formado qualquer máo

disignio, não o executem. Por mais que se combinem

as differentes maneiras de governo, e se estabeleçam

systemas políticos, sempre será verdade em boa politica,

que sem o necessário physico, um povo estará sempre

em um estado precário : as leis melhores lhe serão inú-

teis, todos os regulamentos da politica chimericos. O su-

pérfluo póde-se tomar aos estrangeiros, porque nisso não

consiste a \ida dos povos, e sem ellc pode uma nação

passar, mas o primeiro necessário para a vida, deve ab-

solutamente achar-se no Estado. Não ha systema bastan-

te para supprir a falta do que eu fallo, pão, e vestido.

Não é preciso revolução para dar um golpe mortal
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a um tal governo; hasta que faltem duas ou três colhei-

tas cm Inglaterra, para que Portugal se veja perdido,

porque do que lhe sobeja-, e que abastece este Estado do

necessário. Ora, seria cousa bem extraordinária que es-

tes objectos lhe faltassem?! Antes pode succeder sem

milagre.

Portugal não lem necessidade de exercito de mar, e

guerra. Todos os príncipes da Kuropa, interessam

em suslental-Q na sua situação, ele.

Eu creio bem, que o systema presente da Europa, está

em favor de Portugal, e que e do interesse dos sobera-

nos mantel-o na situação em que se acha este reino : mas

não obstante, não e um grande defeito de politica no

systema deste Estado, o haver deixado perder a sua milí-

cia; nao ter exércitos, soldados, em uma palavra, forças

para se defender? Porque, chegou ertiíim ao ponto lixo

da immutabilidade ? Nao cessaram na Europa revoluções

geraes. Nao podem iimdar-sc os interesses dos prínci-

pes? É uma desgraça bem ordinária na politica, nao re-

parar senão no estado actual das cousas. Esta falta en-

cheu muitas vezes de males a terra. Ella só derribou

mais thronos, que a privação delia não confirmou.

Quando as cousas teem tomado uma certa andadu-

ra, não se vc por onde cilas poderiam mudar, e se re-

speita como impossível sempre, todo o outro systema di-

verso daquclle, sobre que a presente positura está com-

binada; mas attenda-sc ás que reprovou a Europa ha

um século, e se achará, que aquillo, que a politica jul-

gava impossível, suecedeu.

Segundo a positura daquelle tempo, oFranco-Con-
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dado nao devia vir a ser uma província da França, ain-

da menos o Roussillon. Ella nao devia adquirir uma
parte de Flandres, porque tudo isto era contrario aos di-

reitos de cada principe particular, e ao equilíbrio da Eu-

ropa, em geral.

Era igualmente impraticável, que a Alsacia podes-

sc jamais pertencer a outras potencias, que a seus anti-

gos senhores
;
porque este desmembramento, que dimi-

nuía consideravelmente as forças dos impérios, daria

muito peso ao Estado, que possuísse esta grande pro-

víncia.

Seguindo o mesmo systema de enlao, era impossí-

vel, que um Bourbon oceupasse o throno de Hespanha.

Porque nao diriam os políticos, que se jamais aconteces-

se esta sublimação estaria a Europa perdida?

Em cffeito se dizia, onde estará a segurança dos

outros Estados, quando nao houver maisPyrencos, quan-

do estas duas casas, reunindo seus interesses, unirem

seus esforços contra as outras potencias, que se nao sus-

tentavam mais que pela divisão que havia sempre exis-

tido, entre estes dous reinos ?

O mesmo systema tinha igualmente estabelecido,

que era inteiramente impossível, que a Itália devesse ser

dominada um dia por Hespanha, sobretudo quando ella

tivesse interesse commum com a França.

Como podia ser possível, que Lorena podesse ja-

mais vir a ser uma, província da França? Nao era uma
máxima então recebida nos gabinetes da Europa, que es-

ta época seria a da escravidão delia toda ?
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À pragmática sancçào de Carlos VI., nao devia ser

rompida, porque seguindo os systemas, que a estabele-

ceram, desta união dependia o equilíbrio da Europa. Nao

obstante isso, os bens da casa de Áustria foram reparti-

dos, etc.

Tudo isto nao devia ser, e comtudo foi. Se algum

politico, no meio do século passado predissesse as mu-

danças, que depois succederam na Europa, o tomariam

por um fanático digno de o levarem ás casas dos doudos.

Os interesses dos príncipes desse tempo, nao saojá

os de hoje. Os governos, que punham toda a sua politica

naquclle tempo, em diminuir o poder de certos Estados,

empregam no presente todos os seus esforços em os au-

gmentar. Nao se deve esquecer as ficções dos soberanos,

porque achar-sc-hao enganados, os que creem sempre

serem os príncipes, o que devem ser. Ccgam-çe ás vezes

sobre seus próprios interesses (*), cousa que expõe fre-

quentemente as monarchias a grandes revoluções, se el-

las nao estão em um estado igual ás outras de força, e

quando o systema delias, só versa sobre as analogias de

conveniência.

A historia moderna ensina sobre isto cousas mui

(*) Bem cego sobre seus interesses eslava Carlos X.,
quando cm vez de escutar a opinião publica de França, que
pedia a observância restricta e li Iterai da carta, se deitou a
perder seguindo a opinião da sua corte, composta de nobres
emigrados, e dos jesuítas, em cuja companhia era professo,

que todos pediam o absolutismo. Cuidou elle, eos seus minis-

tros, que desarmando a guarda nacional podiam annullar a
carta, c estabelecer o despotismo; como se enganaram! Em
todo o caso a illustraeão dos povos, e o seu amor á liberda-

de, 6 que sempre sustentam as instituições liberaes.

Nota do editor das edições anteriores a esta fquintaj.
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dignas de se nolar. A casa de Áustria se viu muitas ve-

zes abandonada das províncias da Europa, que por seus

próprios interesses, deviam nao separar-se jamais delia.

Viii-se muitas vezes a Hollanda ligar-sc com a França

para diminuir a força de uma potencia marítima, que de-

via pelo contrario augmentar.

Todo o mundo sabe, que Inglaterra nào pode ter

outro systema, que o de (ligando-se com as Provincias-

U nidas) oppôr-se á grandeza da França. Houve, nao ob-

stante isto, tempo em que cila se ligou com a coroa de

França, para dar com esta monarchia um golpe de morte

a essa republica.

Sempre foi do interesse da Europa, que o turco nao

avançasse mais suas fronteiras. Todo o mundo sabe, nào

obstante, que a maior parte dos soberanos, llic deixaram

fazer conquistas.

Os venezianos nas guerras de Cândia, c Morea,

foram abandonados ao furor dos musulmanos. Os sys-

temas de então, nao existem hoje; mas nao existirão al-

gum dia, e então que virá a ser Portugal, se cllc nao faz

valer suas terras, c manufacturas?

O ouro tirado das minas da America, trazido á Eu-

ropa, e daqui transportado outra vez ao oriente,

pelo commercio das índias, aniquila-se com as mais

mercadorias, ele.

Antes do descobrimento das minas do Brazil,a Eu-

ropa fazia com pouca diflerenea o mesmo commercio que

faz hoje. Lá se levavam como hoje, metaes que tro-

cavam lá por mercadorias. Todas as nações do mundo



145
lecm sempre negociado da mesma forma com os indianos.

(*) É portanto claro, que se a Europa nao tivesse acha-

do meio de supprir aos inconvenientes deste commercio,

nao haveria uma só onça deste metal na Europa; porque

é certo, que tirando sempre riquezas do mesmo montão,

è nao se supprindo com outras da mesma natureza, a

fonte haveria seecado. A experiência tem; nao obstante,

provado o contrario. O estabelecimento das conquistas das

índias, antes de se descobrir minas de ouro no Brazil,

nao diminuiu a somma estável de riquezas. Estes estabe-

lecimentos se fizeram sem que causassem mudança alguma

nestas. É que a Europa bloqueada, ou considerada toda

por juncto, tinha um remédio geral, que suppria o incon-

veniente do commercio das índias.

As minas da Hespanha tinham feito até esse tempo

todos os gastos, e o fazem ainda hoje. Sabe-se que o

commercio das índias sempre se fez,em prata, c que só

ha alguns annos é que vae para lá ouro. JNao 'ia logo o

metal do Brazil perder-se nas índias, como adianta o sys-

tema inglez, ficava na Europa, e por isto e que o juntava

Portugal.

Sahiram das minas da Hespanha, e desde o tempo

dePhilippe Ií.,mais de seis centos milhões, com este pro-

digioso cabedal é que a Europa fez o commercio das ín-

dias: porque? desta somma lhe não restam hoje quarenta

milhões de cruzados. Pôde saber-se com pouco trabalho

a causa da diíTerença do produeto das minas do ouro e

prata da America, mas é impossível saber-se ao justo a

perda destes metaes. isto varia infinitamente.

(*) Até os romanos IhCs levavam todos os annos gran-
des sommas.

M. DE POMBAL. II. 10
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À maior parte dos Estados da Europa pelas pra-

gmáticas prevêem o seu consumo. O luxo, as modas, as

phantasias pomposas de certos povos, fazem qucapparcça

mais ouro e prata, em um tempo que em outro. Tudo era

lizo nos reinados precedentes, tudo hoje e douradura.

Os móveis de ouro, c prata foram muito tempo moda. As

cousas de Deus mesmo, contribuem para esta mudança

das riquezas mais em um tempo, no nosso mundo poli-

tico. É facto verdadeiro, que as igrejas consomem mais

dinheiro em um tempo, que em outro. Digo que isto não

pode ser mais, que pelo preço dos utensílios e da mano-

bra, que se pode conjecturar o augmento do ouro na

Europa, independentemente do commercio das índias,

que é o grande mausoléu das riquezas.

Busquei muito tempo descobrir a proporção, que

ha entre o augmento das riquezas de um Eslado, e o

augmento respectivo do preço da sua industria, c achei

(ou ao menos imaginei achar), que em uma monarchia,

como França, isto é em um reino, onde o primeiro

fundo das riquezas fosse de trezentos c sessenta milhões,

o numero dos habitantes de dezesete milhões, onde as clas-

ses estivessem divididas, como neste reino, onde o go-

verno tivesse os mesmos princípios , onde a actividade

dos sujeitos, estivesse no mesmo gráo, o commercio no

mesmo período, que o physico do clima fosse com pouca

diíFerença o mesmo, ou similhante, que tivesse o mesmo

luxo, o mesmo gasto, as mesmas paixões; acho, digo cu,

que a augmentaçao de quarenta milhões, acrescentada á

primeira massa geral, fazia um augmento no prece da

manobra, de um quinto para cima daquelle, que era antes

deste acrescentamento.

Ora se o meu calculo e justo, seria fácil descobrir,
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em que parte da Europa, estilo hoje as grandes riquezas

do Brazil.

Não seria preciso para isto, mais que comparar o

preço da industria de todos os Estados, antes do desco-

brimento das minas portuguezas, com aquelle, em que

está ao presente. Com este therrçómetro politico, se po-

deria descobrir o gráo de riquezas de cada nação, e por

conseguinte calcular o seu poder,

Se o ouro do Brazil, nao fazia mais do que passar

para a Europa, como adianta o systema inglez, isto for-

maria um equilíbrio inalterável no preço da manobra. À
industria nao augmentaria, nem diminuiria jamais. Ora

todo o mundo sabe que o contrario suecede.

Para provar a dissipação deste metal, se diz, que de-

pois do descobrimento das minas do ouro do Brazil, um
novo luxo formou novos ramos de commercio, o que con-

tribuiu para descarregar a Europa de muito grande quan-

tidade deste produeto da America.

Custa muito a crer, que este novo commercio, se-

guisse a porporçao do ouro. Toma-se quasi sempre por

augmento de commercio, o que nao e mais, que efíeito

de variação. Ê necessário nao se enganar. O commercio

dobra-se continuamente sobre si mesmo : as mudanças

nao sao mais que de forma, e tocam menos ao fundo do

que se imagina. Fórma-se um novo ramo, cre-se que 6

augmento, quando nao é mais que mudança.

Nao se attende, que estes novos ramos oceupam
sempre o logar dos antigos. Os caprichos, os gastos, as

modas, as phantasias, que sao fontes contínuas de novos
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-espectáculos de commercio, augmentam-sc menos (To que

se alternam, suecedendo ás outras. O novo commercio

^ugmenta-sc sempre sobre o antigo, 'isto é porque se

forma um ramo, e se destroe outro. Ha no mundo, como

uma medida geral de gastos em cada nação, sem a qual

os habitantes nao poderiam passar. Elia pode variar de

infinitas maneiras, mas nao pode augmentar de nenhuma.

Às cousas frívolas oceupam o logar das uteis. Note-

se bem, c se achará que as nações* que dispendem mais

em .superfluidades, e avareza, se dão ã maoj uma retém

sempre de um lado, o que a outra dá do outro.

Por mais que se diga, esta nação é mais rica hoje^que

o não era antes de se descobrir as minas.

Isto nao e mais que uma falsa supposiçao. As ri-

quezas sao reciprocas. A mesma somma de ouro c pra-

ta, que faz que um Estado, seja muito rico em um tempo*

pode fazer que seja elle, mais pobre em outro tempo. A
riqueza de um povo consiste, na proporção daquella que

tem, comparada como que outros toem, ou ao preço das

suas próprias mercadorias. Se nao houvesse mais que

um Estado no mundo, a diminuição, ou incremento dos

seus mclaes, seria indiílerente.

Elle nao seria nem mais rico, nem mais pobre, por-

que nao haveria outro, nem mais rico, nem mais pobre

que elle. Um Estado pode vir a ser metade menos rico,

augmentando em dobro suas riquezas. Basta para isto, que

os outros augmentem as suas mais além desta proporção.

É mais indi Aferente em si mesmo, que a massa ge-

ral das riquezas da Europa, augmente ou diminua, isto

é, que o montão de riquezas, cm um século seja de



149
dez milhões, au de cem cm outra; para que a nação, que

tiver maior porção de quantia de dez milhões, no primei-

ro caso, seja tao* rica como aquella que tiver a maior

porção de cem no segundo.

Uma mui grande quantidade de metaes, não faz

mais que embaraçar. Cem contos podem representar a

mesma figura que cem milhões. O que faz errar a re-

speito de Portugal, é que sempre se compara o estado

presente das suas riquezas, com o estado em que estava

ha dous séculos, separado do estado das riquezas dos ou-

tros potentados desse tal tempo, sendo que era necessá-

rio comparar as riquezas de então, com as de hoje com-

paradas com as riquezas presentes da Europa.

Sc se observa nesta comparação, todas estas pro-

porções respectivas, se achará, que a monarchia de Por-

tugal, c hoje mais pobre, que jamais foi,

O descobrimento das minas foi quem rompeu o

equilíbrio, porque se com elle Portugal enriqueceu muito

os outros, empobreceu-se a si mais que os outros. É facto

verdadeiro, que Portugal é extremamente pobre. O estado

deve aos estrangeiros perto de vinte milhões, como já

disse. Ha apenas seis milhões de cruzados effectivos, na

monarchia toda, é preciso pois, que de quatorze milhões

lhe nãe fique um real.

Seu povo é o mais miserável da terra, e os effeitos

muito caros. Ha províncias neste continente, onde os

vassallos não viram a ctfigie do seu rei, em uma
moeda de ouro. Os habitantes de muitos logares do rei-

no, ouviram dizer, ou leram em alguma parte, que Por-

tugal tinha minas de ouro : as riquezas do Brazil dizem
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menos respeito a elles, que aos vassallos dos outros

príncipes da Europa.

Com o seu ouro, pôde Portugal ler géneros fabricados

por melhor preço, que elle os pode por si mesmo

fabricar.

Este é um laço, que Inglaterra armou a Portugal.

Que necessidade tendes vós de manufacturas ? lhe disse

ella sempre. Nós vos daremos o produclo das nossas, por

menos preço do que vós mesmos podeis fabricar. Esta

economia era arrumadora, e elle não via cousa alguma

mais adiantada. Quando se queria estabelecer alguma

manufactura neste reino, cis-aqui como se portavam.

Calculavam logo, se podiam fabricar por tão pou-

co, como em Inglaterra, donde se mandava vir o género

fabricado, e como a manobra se encontrava sempre mais

cara em Portugal, concluia-sc, que era poupar para a

nação, valcr-se das manufacturas daGrã-Bretanha, c por

causa disto nao se estabelecia. (*)

É digno de admiração, que nesta multidão de mi-

nistros, que se consideram, depois do estabelecimento des-

ta politica, que a Inglaterra havia feito adoptar manho-

samente á corte de Lisboa, nenhum visse, que o preço

do obreiro nacional, era uma cousa chimerica, e que pe-

lo contrario, a augmentação da manobra, formava umá
maior circulação, e que o ouro sempre ficava entre elles.

(*) Digna politica de um ministério dominado do espi-

rito fradesco, e aristocrático. Gastar pouco, e receber muito,

eis a sua máxima, mas que importava que as manufacturas
fossem mais caras, se esse excesso de preço redundava em
proveito dos artistas nacionaes.

Nota do editor das edições anteriores a esta (quinta).
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Não é espantoso, que nao se reparasse, que 800

réis ciados cada dia a um obreiro do paiz, nao sahindo

do Estado, podia ser combinada cada dia a sua vanta-

gem, de infinitas maneiras: e que ao contrario, 40 réis

dados a um artífice estrangeiro, causavam uma perda

real? Pois que toda a combinação vantajosa da espécie,

acaba no momento, que ella sahe do Estado para fora.

Uma nação, cujo ministério está tão atrazado no syste-

ma económico, é bem infeliz.

O physico do clima se oppõe ao estabelecimento das ma-

nufacturas de Portugal.

Quando um governo está tao imbuído de más má-

ximas, acha sempre escusas para não fazer o que devia

fazer. Quando não acha na politica por onde lhe pegue,

volta-se para o clitòa. No estabelecimento das manufa-

cturas, não ha termo que cubra melhor a má poljtica, e

a falta de experiência, que o do physico do pão, e vesti-

do. Se dous ou três ministros, que suecederam no minis-

tério portuguez tinham tomado falsas medidas, para estes

estabelecimentos ; se alguns particulares sem génio, sem

talentos, e sem capacidade, haviam encalhado no proje-

cto das manufacturas ; eslava prompta a escusa ; era que

o torrão deste clima se oppunha. Não se reparava, que

estes estabelecimentos, que tiveram logar em outro tem-

po, o podiam também ter neste: porque o physico de

um século, é com pouca diííerenca, o do outro século.

É logo visível, que se se tomassem as medidas jus-

tas, teriam feliz êxito estes estabelecimentos em Portu-

gal, como em outras partis.

Em 1754, se viam ainda em muitas províncias deste
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reino, os fragmentos dos teares, que até ao meio do sc^

culo passado, tinham posto esta monarchia tím estado de

não carecer de seus visinhos.

Ora como se pode comprehender, que a la deste cli-

ma, que tinha contribuído no decurso de tao longo

tempo, para sustentar nelle as manufacturas, fizesse achar

por si mesma, tantos obstáculos em levantal-as segunda

\ez? Na politica de Inglaterra, é que se deve buscar a

causa deste phenómeno. Descobre-se a fonte no modo de

tractar desta nação, com a corte de Lisboa.

Ha perto de trinta annos, que um hábil ministro de

Portugal no reinado de D. João V. resolvido a estabele-

cer manufacturas neste reino, tinha tomado todas as mcr

didas justas, para fazer ter effeita estas manufacturas, c

seus estabelecimentos. Já todos os obstáculos estavam

tirados, e a pretendida ingratidão do terreno, por aquela

la vez cedia á politica, quando dousmil guinéos, dados a

propósito pelo governo inglez , fizeram tornar a tomar

o clima a sua maligna influencia. Desde esse tempo, o

physico foi sempre contrario neste reino, ao estabelece

mento das manufacturas. Kao é o ar que produz, e pro-

duziu sempre desde então esta mudança, é a matéria, ou

a avareza.

E uma conveniência
,

que a Inglaterra dê grandes

meios a Portugal, para extrahir ouro do Brazil,

sem este remédio^ os negócios da Europa irão

peor.

Pode ser que fossem melhor. É verdade que a au-

gmentaçao deste metal, deu mais coragem á industria

geral, e que pelo novo consumo, que clle lhe alcançou,
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augmcnlou mais ramos de commercio universal. Mas es-

tas conveniências podem contrapesar uma infinidade de

outras desordens, que elle causou na Europa ! Se se re-

monta ao principio de todas as nossas guerras ha ses-

senta annos, se descobrirá a fonte nas riquezas do Brazil.

Com eífeito, os príncipes, que antes de se desco-

brirem estas minas, eram forçados a conter-se nos estrei-

tos limites da impotência, que sua natural indigência

lhes prescrevia, vindos a ser ricos pelos thesouros do

Brazil, depois disto, agitaram sempre a Europa.

É verdade que antes deste decobrimento, os povos

da Europa belligeravam entre si, mas a natureza daquel-

las guerras, era diífcrentc das nossas. Quando uma nação,

era uma vez vencida, de ordinário, acabava-se a guerra,

porque ella não tinha mais recursos, para se tornar a le-

ventar da queda ; sua perda era real, era seu sangue que

ella derramava.

Então punham as batalhas termo ás batalhas, ao

contrario de que entre nós, nascem guerras de guerras.

Depois que a America inundou a Europa de suas rique-

zas, os príncipes teem tido mais meios de satisfazer a sua

ambição.

Esta paixão, irritada pelos meios de a pôr em mo-
vimento, tem causado mais motins, que antes. As mi-

nas do ouro formaram no nosso mundo politico uma no-

\a fonte de calamidades humanas. Depois que este melai

veio a ser tão commum, se teem visto os príncipes ter

meios de comprar nações inteiras, para ir com ellas der-

rotar outras.
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Os soberanos acham cm toda a parle instrumentos

mercenários de sua ambição-: não auditarei nada so-

bre esta matéria, cuja grande extensão podia dar maté-

ria a muitos volumes. Direi somente, que nas nossas der-

radeiras guerras, as tropas franeczas em Itália, foram

quasi sempre pagas em prata do México, e as do duque

de Sabóia, assim como as de Inglaterra, também com o

ouro do Brazil.

Notei sobre esta matéria, que no soldo das tropas, c

nos viveres dos exércitos, nenhum príncipe pagava uma
moeda só com a sua efligie. Pode se estabelecer como

cousa certa, que se a Ilespanha, e Portugal nao tives-

sem subministrado tão grande somma de riquezas, (ou

para remontar ao principio das cousas) que nao tives-

sem produzido tanto suas minas ; estas guerras, que tan-

to tecm desolado nações tão numerosas, causando tantos

distúrbios, c arruinando tantos povos, não existiriam ja-

mais na Europa, porque não é o mesmo nas guerras,

que nos outros negócios.

Não se põem exércitos nas campanhas, com syslc-

mas theoricos, ê necessário fundo real. Antes que um
monarcha regule as operações da guerra, é preciso fa-

zer contas com seu thesouro.

A caixa militar é o accessorio. Não ha homens

mais cobiçosos de dinheiro, e riquezas no mundo, que a

gente da guerra. Antes de se matarem em campanha, que-

rem saber porque preço vendem as vidas. A falta de di-

nheiro, lança um exercito cm consternação ; a vista do ou-

ro, pelo contrario, reanima a coragem dos guerreiros, e é

quasi sempre a alma das victorias. Póde-sc calcular o gráo

de braveza militar, pela riqueza do cofre de pagamento.
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O projecto de diminuir a ambição dos príncipes,

é por si mesmo impraticável. Uma certa medida de ri-

quezas, era o único meio, que podia pôr limites a seus

insaciáveis desejos, de se fazerem grandes.

O cerceio das calamidades humanas, está fundado

sobre o das riquezas geraes. Quanto maior é esta medi-

da, maiores são os males do mundo. Sem se descobriras

minas do Brazil, se pode quasi segurar, que a Europa

estaria em uma situação mais feliz. Se senão mudassem

as fortunas dos Estados, menos frequentes seriam as re-

voluções: nao inundariam o mundo de ondas de sangue,

nao se familiarizariam os homens tanto com a morte,

com as carniçarias, c todos os horrores, que acompa-

nham as guerras.

Por conseguinte, haveria mais quietação nos espí-

ritos (porque os homens herdam as paixões de seus

pães), haveria mais doçura, mais justiça no proceder,

mais franqueza no commercio da vida, e por causa dis-

to, menos vicios, menos corrupção, por conseguinte,

mais honra, mais bondade, em uma palavra, mais vir-

tudes.
•

Que depois da alliança desle reino com Inglaterra, se

estabeleceu um grande luxo em Portugal, que é nel-

le necessário.

Sem entrar nas disputas, que se levantaram entre os

políticos, por causa do luxo, nao é igualmente útil cm
todos os povos. Em algumas monarchias da Europa, o

luxo é um negocio do Estado : elle entra na politica do

governo, c vem a ser um dos firmes apoios da coroa,
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Mas para isto, é necessário que hajam circumstancias

particulares, e um concurso de causas segundas.

Sendo estabelecido o luxo em Inglaterra sobre o

trabalho do lavrador, augmenta o poder desta nação. É
uma nova mola de mais na machina deste governo, que

dá um novo vigor ao estado politico. Para isto 6 neces^

sario que o Estado tire tudo ou quasi tudo da lavra.

Regra gerai

Quando uma nação não tem em si, as primeiras

matérias do seu luxo, elle lhe é sempre prejudicial, por-

que suecede ordinariamente, que a vantagem da mano-*

bra, não contrapesa este primeiro inconveniente.

Não são os povos ricos os que teem mais que te-

mer dos elTcitos do luxo. Estes governos em geral, teem

soccorros em si que contrapesam sempre.

Os Estados pobres sao só os que ficam vencidos pelo

luxo, porque nao teem meios de supprir as desordens,

que o mesmor luxo lhes causa sempre. Ha um meio,

para saber severamente, se se deve dar calor ao luxo,

em um Estado, e é examinar, logo de principio, se tem o

povo o seu necessário physico, porque se a primeira

subsistência é precária, é necessário banir o luxo.

Mastima politica immutavel.

As artes úteis são irmãs mais velhas das artes

agradáveis: é necessário que ellas precedam. Assim,

quando sem fazer distineção alguma, se estabeleceu, por

geral regra, que o luxo é necessário nos Estados monar-
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chicos, csíabeíeceu-se um absurdo. Se por alguma parti-

cular disposição, pode o luxo passar a ser útil a alguns

Estndos; causa por outra parte tantos males em infinitos

outros governos, c estes males teem tantas consequên-

cias, para a sociedade gerai* que seria, pode ser, um
bem universal dcstcrràl-o do mundo.

Por mais que a politica queira tirar conveniências

vantajosas dos vícios mesmos, a corrupção nunca pode-

ria contribuir para a grandeza de um povo.

Não é conhecer a connexão, que tcem as paixões

humanas umas com outras, suppòr que os vícios não farão

grandes progressos cm uma nação, em que uma vez se

estabeleceu o luxo. Os homens seguem muito as cousas

exteriores. O governo politico depende de alguma for-

ma, do habito dos vassallos. Frequentemente confundin-

do um panno as ordens, por usar todos dclle, nas clas-

ses dos homens,, traz comsigo uma geral desordem ao

Estado.

A deusa Minerva* querendo estabelecer na terra um
governo perfeito, quer que cada classe dos homens, se

distinga pela diílerença do vestido. A historia nos ensina

uma cousa notável sobre esta matéria. Nella se vê, que

a corrupção do todos os governos, principiou pelo luxo.

Suetoaio conta, que Júlio César não emprehendeu

tyrannizar a liberdade da pátria, senão porque não sabia

como podesse pagar suas dividas contrahidas por um ex-

cessivo luxo.

Muitos, entraram no seu partido, só porque não ti-

nham com que sustentar o luxo, em que se tinham met-
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tido, c na guerra esperavam ganhar, com que mantives-

sem seu primeiro fausto. A medida que diminue o luxo

em um Estado, põe limites aos desejos dos cidadãos, por-

que se faz dcsappareeer uma infinidade de superfluida-

des, que anles passavam praça de cousas necessárias. Os

homens livres de tanta multidão de phantasias, lêem as

paixões menos vivas.

O inconveniente do luxo cm um Estado, nào é que

cílc se introduza no príncipe, c nos grandes, o mal ó

que o contagio passe a ser geral, c ataque aquclles, que

pela natureza das cousas, nao deveriam ter mais que o

necessário alimento. Torna-sc efleminado o povo, e cha-

ma ao alinho, c então tudo está perdido.

Quando o luxo se senhorca de uma nação, diz o

author dos princípios políticos, vem elle a ser um mal

quasi incurável. Como a exorbitante authoridade enve-

nena os reis, o luxo envenena uma nação. Costumam-sc

a ter por cousas necessárias, as mais supérfluas. Cada

dia se inventam novas necessidades. Assim se arruinam

as famílias, e os particulares se põem na impossibilida-

de de contribuir para despezas necessárias do publico.

Acrescentarei, que quando o luxo se tem introdu-

zido em toda uma nação, nao ha mais harmonia nas clas-

ses. Os que por seu estado estavam de antes condemna-

dos a um trabalho duro c penoso, vindo a firmar-sc pe-

lo luxo, sacodem o peso que lhes parece grande. Logo se

estabelece uma infinidade de ofíicios, e profissões frí-

volas. Para que um Estado nao decline do seu auge, 6

necessário que a parte do povo, que está encarregada da

primeira subsistência, viva insenta da corrupção, que traz

comsigo sempre um certo luxo. A falta de administra-
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rito civil, o a que faz que tantos Estados declinem in-

sensivelmente, e morram cmfim sem que se possa achar

a época da sua decadência. Toda a sorte de luxo em Por-

tugal, enfraquece a monarchia, porque sua primeira fon-

te está fora do reino.

Portugal não poderia passar sem outros Estados da

Europa, especialmente sem Inglaterra.

Que desgraça succedeu a este reino, para que elle

nao possa mais movcr-sc por si mesmo, e que para se

sustentar necessite de outros Estados? Lendo a historia

de Portugal se descobre, que todo p edifício desta mo-
narchia, se elevou sem o soccorro de outras nações.

Sabc-se, que D. A Afonso Henriques, conquistou os

mouros, Lisboa, Santarém, Cezimbra, Palmclla, Leiria,

Torrcs-Novas, Elvas, e outras terras. D. Sancho I. jun-

tou ao reino de Portugal, um novo reino. Este prínci-

pe restabeleceu as villas de Palmclla, e Silves. D. Af-

fonso II. tomou Alcácer do Sal. D. Sancho II. conquis-

tou a maior parte da província do Alcmtéjo. D. Aflbnso

III. ganhou Faro, Loulé, Albufeira, c outras terras. I).

Diniz encorporou ao reino as terras chamadas comarca

de Riba-Goa, que estavam em poder dos reis de Castella.

Havia já perto de trezentos annos, que esta monar-

chia estava estabelecida na Europa, e se sustentava sem

o soccorro dos estrangeiros
;
quando D. João I. empre-

hendeu a conquista da Africa: o projecto foi só seu, c

elle o executou só com soccorros, que tirou de Portugal.

D. Manoel conquistou as índias, e D. João II. vas-

tíssimas terras da Africa, sem outro soccorro, que o dos
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seus vassallos. Tao fora estava de empregar, na execu-

ção dos seus desígnios, os vassallos de outros listados;

que nao recebeu o de Christovao Colombo, que lhe veio

offerecer as índias occidcnlaes; só porque era cstrangei-

10.
j>)

E certo, que todas as grandes acções do Estada

desta monarchia, foram executadas, sem o soccorro dos

outros povos. Foi o descobrimento do Brazil, que trou-

xe os estrangeiros ao reino.

Antes desta época, nenhuma naçíio sabia o cami-

nho para Portugal. Em quanto este povo nao leve que li-

dar mais que com mouros, os outros Estados nao se in-

trometteram nos seus negócios. Tanto que cllc descobriu

um grande thesouro,- todo o mundo acudiu para partici-

par dcllc com Portugal.

(*) Em lo2Ii, pesando cortas náos castelhanas pela

cosia occidental da África, acharam, a 2 gráos sul, unia ilha

sem gente, que hoje se chama S. Matheus; ua qual em duas

grandes arvores eslava escripto como havia 87 annos, (pie

nella estiveram porluguezes, e parecia ler sido povoada, por

haver nella diversidade de fruetas, e galinhas como as de
Portugal: isto mais de 40 annos antes de Christovao Colombo,

e se este, antes que fosse ao descobrimento da America, já pro-

mettia grande abundância de ouro, e prata, claramente se

pode inferir, que de alguma outra pessoa foi elle certificado

desla verdade, que a tivesse já visto com seus olhos: taes

foram aqucllcs portuguezes, que encapando ao horroroso nau-

frágio vindo da America, o mais promplo refugio que tive-

ram foi entrarem na Ilha da Madeira, c logo passarem pa-

ra casa do bem pobre Colombo; o qual os agazalhou ;
mas

desgraçadamente logo morreram, deixando-Ihe a informação

da viagem a America. Desta sorte ficaram supprimidas as des-

cobertas, que até aquella época o mundo nunca havia visto, tu-

do isto usurpado pelo impostor Colombo; o que já é bem sa-

bido por todo o mundo.

Nota do editor das edições anteriores a esta ("quinta).
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A frequência dos estrangeiros, fez esta nação mais

sociável, e de barbara que ella era anles, a pôz em

nivel con as mais \iolidas nações.

Não ha quasi termo algum, que tenha mais signi-

ficados, <jue este de sociedade. De ordinário se forma

delle uma idéa geral, que confunde sempre a ordem das

cousas. Imagina-sc, que para que um povo seja sociável,

6 preciso que Seja tão alegre, como outros. Nao se refle-

cte mais, em que ha povos, que deduzem todas as suas

virtudes moraes, e civis da sua simplicidade.

Crê-se muitas vezes, que se faz um povo mais so-

ciável, quando se não faz mais que fazel-o mais bárba-

ro, porque quando um povo perde afigura daquellas vir-

tudes, que tinham formado no espaço de tantos annos

seu principal caracter, vae sempre em decadência.

A palavra— sociedade— é sempre arbitrária. O
que e— sociedade— para um povo, é frequentemente

vicioso costume para outro. Um author china respeita

como um prodígio de continência, encontrar-se só em
uma casa com uma mulher, sem lhe fazer violência. Que
legislação poderia estabelecer lá nesses paizes, a frequên-

cia dos dous sexos cm se encontrar

!

Depois da frequência dos estrangeiros em Portugal,

irritaram o gosto deste povo, uma multidão infinita de

usos, modas, enfeites, e divertimentos públicos, desco-

nhecidos de antes nesta monarchia, que foi a primeira

vez que sahiu do seu retiro, em que havia vivido, desde

a sua expulsão dos mouros.

M. DE POMBAL II. 11
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"*^

Viram-se, tomaram-se amizades, c então uma infi-

nidade de desordens civis, se fizeram notar neste govcr-*

no. No oriente a separação dos dous sexos embaraça a

perda dos governos políticos. Que seria com effeito dos

Estados mais seguros, se os ódios, as inimizades, os ze-

los, as phantasias, as soberbas, os caprichos, em uma pa-

lavra, as grandes paixões das mulheres se misturassem

no systema tio Estado? Tudo seria perdido. Este costume

atalha mais nestes Estados, do que são os bens, que po-

deriam causar as melhores leis. Todo o mundo sabe, que

os portuguezes deduziram seus antigos costumes dos

mouros, c que seu governo politico, se tinha moldado

por clles.

Ainda que não houvesse serralhos nesta republica

christa, havia nclla uma reducçao' civil das mulheres,

que tinha vindo a ser natural a esta nação.

Platão nao imaginava mais que um meio, para con-

servar os costumes de um povo, que é de separar-se dos

estrangeiros.

Nao e questão de saber, se os usos, e costumes do

uma nação estrangeira são melhores, tracta-se de saber,

se elles conveem ao povo, no qual se querem introduzir.

Uma nova moda de explicar, de fallar, de exprimir, de

se vestir, e de se juntar em conversação, dando novos

gostos a um povo, faz nascer nclle sempre novas pai-

xões.

Adopte uma nação os divertimentos, as modas, os

enfeites de outra, ella tomará cedo seus vicios e seus de-

feitos. A germinação das paixões, é em toda a parte a

mesma : quando se empregar os mesmos meios, em a
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exercitar, seguramente resultarão os mesmos effeitos.

Quando pela frequência dos estrangeiros, um povo vem

a corromper seus costumes, não fica bastante força ás

leis, para sustentar o governo politico.

Mostre-se-me um só governo na terra, que não te-

nha decahido pela corrupção dos costumes. Não foram

as conquistas dos romanos, que estabeleceram seu poder,

foram suas máximas. Os censores da republica repara-

vam, não só nas grandes desordens, mas ainda nas pe-

quenas negligencias. Eis-aqui a chave da grandeza deste

povo. A sua decadência seguiu logo depois da deprava-

ção dos costumes de seus cidadões.

Dir-sc-ha sem duvida, que os romanos viviam em
um governo, que tinha a virtude por principio, e que os

Estados mònarchicos modernos, não teem necessidade dis-

to. Mas se nos nossos governos não e absolutamente ne-

cessária a virtude, os bons costumes, o são sem duvida

sempre. Porque por onde se pode presumir que um Es-

tado possa vir a ser potente, ou ainda suster-se em um
certo gráo de mediocridade, quando nelle domina a cor-

rupção geral, quando a moderação dos desejos, a fruga-

lidade, e a temperança, lhe são desconhecidas, quando

a effeminação, e a sensualidade, teem ganhado a posse dos

corações, quando o fausto, a preguiça, a ociosidade, e o

descuido, são vícios da moda, quando os prazeres dos

sentidos corporaes, o bom passadio, e commodidade da

vida, são só os bens a que aspira todo o mundo ?

Eis-aqui o retrato de Portugal, depois que pela fre-

quência dos estrangeiros, veio este povo a ser isto, que

se chama sociável
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Fmfim, isto é causado pela ordem natural das cousas^

que umas nações inteiras vivam ociosas, em quanto

outras trabalham.

Qnando se demonstra evidentemente, a falsidade de

um systema, que tem estabelecido os inglezes cm Portu-

gal, quando apertam seus partidistas, que ellcs se vêem

no extremo, c não tecm mais que dizer, lançam-sc nas

suas trincheiras de reserva.

A providencia, dizem ellcs, assim o ordena, e co-

mo este argumento c definitivo, porque se lhe não pódc

replicar, creem que por aqui teem alcançado a victoria.

Os políticos, que assim discorrem, podem se comparar

com estes máos poetas de theatro, que sempre carecem de

alguma divindade para desatar enredos nas suas operas.

Quando um ministro adopta similhantes discursos,

todas as máximas do governo politico, c civil, veem a ser

inúteis.

Seguindo pois um tal plano da providencia, o povo

mais idiota pódc suppôr, que se governa como a mais

illustrada nação. Esta 6 precisamente a doutrina dos ma-

hometanos. Entre elles, um cruel destino faz tudo
;
a po-

litica não tem que fazer. Póde-se suppôr, que a provi-

dencia, que vela tanto pela conservação de todos os go-

vernos quizesse que houvesse um na terra, que se des-

truísse^ si mesmo, que fosse presa de outro, que viesse

a ser fraco, c languido, que seu governo politico, e ci-

vil se fundisse e consumisse continuadamente, que se

pozesse em estado de não poder resistir ao mais peque-

no soberano da Europa?
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Pode vir ao sentido que Deus, que deu braços aos

portuguezes, como a todos os mais do universo, fizesse

com tudo isso um decreto particular, para que elles se

não servissem dos que lhes tinha dado ?

Não tendo Portugal, antes de se descobrir as mi-

nas, outro soccorro mais que o seu commercio, e a cul-

tura das terras, seus habitantes eram laboriosos, e indus-

triosos; não se tracta pois hoje mais, que de estimular

a sua emulação.

Então ordenava a providencia, que elles trabalhas-

sem. Seguindo o systema inglez, quer a mesma provi-

dencia, que hoje seja este povo ocioso. Não é isto ridicu-

larizar as cousas mais sagradas, e pôr em systema a

mesma providencia.

Não obstante, como se todos os Estados da Euro-

pa, tivessem achado sua conveniência na aniquilação da

industria desta nação, todos favoreceram o systema in-

glez, ou o que vem a ser a mesma cousa, não se lhe

oppozeram. Admirável, c espantosa falta, em século tão

illustrado.

Seja-me permittido dar aqui um passo para traz, e

ver uma causa desta espécie de lethargo geral, que não

sei que escriptor algum politico, tenha ainda até aqui

adoptado. E é na historia do nosso mundo, que eu quero

mostrar, que está o nó gordiano da Europa, que ninguém

ale agora desatou, em uma palavra, o enigma do syste-

ma geral descoberto.

Henrique I. formou um grande projecto. EJIe que-

ria dar á Europa uma paz fixa, e permanente. Seu de-
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signio era o melhor de todos os dos reis : mas este bom
príncipe, mostrou nisto, mais o amor da humanidade, que

o conhecimento dos homens.

Mr. abbade de S. Pedro, que preparou depois um
igual plano de pacificação, escreveu sobre esta matéria

mui bellas cousas, que sao certamente para ler. ()

O seu projecto de dar á Europa uma paz estável,

foi visto como uma bella arma, que os curiosos guardam
no seu gabinete, mas que nao servo para usar delia.

Elle propõe o estabelecimento de uma dieta geral,

que por arbítrio preveniria todas as guerras, e partindo

daqui, navega em um mar de vantagens para a Europa,

Elle se persuade, que, estabelecendo uma dieta, a

natureza mudaria, que os homens teriam menos paixões,

que nao haveria mais ambição no mundo, que os prínci-

pes nao seriam já homens, mas anjos.

Isto não é fazer funeçao de politico, mas de apos-

tolo, em uma palavra é pregar o evangelho, que pouca

gente reconhece por lei.

Como pode ninguém cuidar, que uma dieta gerai

poderia produzir este milagre, quando em nossos con-

gressos uma cadeira posta fora do seu logar, ou dar-se

em um domestico de um plenipotenciário por descuido,

rompe as mais importantes negociações da Europa.

(*) Sabe-se que o cardeal Fleury, primeiro ministro de

Luiz XV, , chamava aos projectos deste doutíssimo abbade,

«sonhos de um homem de bem. »

Nata do editor das edições anteriores a esta (quinta).
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Oulros bellos génios teem delineado systemasde pa-

ciíicaçaojclles teem para este eífeito calculado o poder, de

todos os Estados, suas riquezas respectivas, suas forças,

a coragem de differentes povos, a influencia que o clima

pôde ter sobre os homens, para os fazer mais bravos, etc.

Elles teem posto, por assim dizer, um lastro a cer-

tas monarchias, para as pôr em equilíbrio com outras.

E se pode dizer com razão, que taes systemas teem

feito honra ao entendimento humano ; mas apezar de to-

das estas combinações, não teem menos revoltas agitado

o nosça mundo politico.

•

Os vínculos de sangue pelos casamentos dos prín-

cipes, não teem ofFerecido melhores soccorros para esta-

belecer a universal tranquillidade; porque se isto podesse

contribuir para ella, lodos os soberanos da Europa, sen-

do com pouca difFercnça parentes, uns dos outros, ha

muito tempo que se gozaria de uma profunda paz.

Pelo que toca aos tractados, que alguns imaginaram

ser os melhores meios para segurar a tanquillidade pu-

blica, eu não alcanço que outro seja menos poderoso que

este.

Ha cem annos, que não tem havido algum, que se

cumpra inteiramente, sempre ha alguma porta de quin-

tal, alguma interpretação, por onde se escape.

Dir-se-ha, que a maior parte destes tractados, fo-

ram dictados pelos jesuítas, tão cheios estão elles de re-

stricções mentaes. Por outra parte os soberanos são sem-

pre menores. Sabe-se que elles não podem fazer nada,
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contra o interesse de seus Estados. Ninguém ignora, quo

o que e venturoso em um tempo, nao o e em outro.

Ora quem não ve, que com esta máxima, se pode

annullar todos os tractados do mundo ! Fica só o cami-

nho das armas, porque ha um século, que se imagina,

que só pela guerra se pode alcançar a paz. Os gabinetes

começam hoje as hostilidades; quando se vô passar mui-

tos correios, é prQva evidente, que os ministros já pe-

lejam.

Depois de uma infinidade de despachos, soltam-se

cem mil homens para assignar de uma, e de outra parte

as escripturas. Ha um século, que a Europa está cheia de

sitios de praças, e batalhas. Se a paz, delias podesse nas-

cer, estaria tranquilla ha muito tempo. Mas a experiên-

cia mostra, que depois de cincoenta batalhas, se acha

tudo na mesma situação, em que antes estava ; e a mor-

te de doqs ou três milhões de homens, parece emfim que

foi o mesmo que beber um copo de agua.

Causa admiração, que de tantos homens grandes,

que teem trabalhado no systema geral da pacificação, al-

gum não deitasse os olhos á industria, que desprezada

pela negligencia em certos Estados, e cultivada na ultima

perfeição em outros, causa variações continuas no syste-

ma geral da Europa.

Se algumas vezes lançam os olhos para esta parte,

é para a considerar como accessorio, e não como prin-

cipal cousa. Nos primeiros séculos, em que o lavrador

era soldado, e o soldado lavrador, em que as artes gros-

seiras, c imperfeitas, não influíam em nada sobre o po-

der dos Estados, bem inútil seria buscar o systema da
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pacificação, na industria dos povos. Mas depois que a

guerra lira delia todos os seus soccorros, quando já não

são os homens os que pelejam, mas as maehinas
;
quan-

do o soldado deve á industria a sua arma ; o Estado, as

riquezas, o príncipe, os recursos, que pela industria se

acharam meios de fabricas ambulantes, que atravessam

o oceano, vão fazer conquistas em novos mundos.

Depois que as artes, e os oílicios mechanicos, vie-

ram a ser os mais amados interesses das monarchias

,

que aquelles que abundam mais de ludo isto, vêem a ser

ílorecentes, não é em outra cousa, mas e na proporção

respectiva da industria geral, que cada nação ha de achar

sua particular segurança. Attenda-se bem, o se achará

exactamente, que é a industria de certos povos, que at-

trahindo a si as riquezas dos outros, faz inclinar a seu

favor o systema da Europa,

No reinado de Luiz XIV., é que teve augmento a

industria de seus vassallos, e então e que o aceusaram

de appetecer a monarchia universal; sem duvida que este

projecto da conquista do mundo, não foi mais que um
bello phantasma politico, que a imaginação de seus in-

imigos havia concebido : mas não é menos certo, que só

enlao lh'o attribuiram depois que este príncipe levantou,

e augmentou as artes.

Tudo conspira (dizia um certo
7

memorial que appa-

receu precisamente no momento, que a industria acaba-

va de restabelecer-se nesta monarchia) a dar esperanças

á França as mais favoráveis, comtudo não é necessário

trabalhar mais, que com descanco, e sem se matar.

Um tão grande desígnio, atemorizando continua-
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mente a Europa, a Ásia, a Africa, e a America, os alliados,

e os inimigos ; será a precipitação o único meio de o fa-

zer encalhar. É preciso seis, ou dez annos para o exe-

cutar. É necessário que o rei tenha uma armada de com

galeras, e cem náos de guerra no Mediterrâneo, uma de

duzentas náos no oceano
;
quantos mais navios tiver, mais

se avançará o seu poder. Far-se-ha senhor do mar, pelo

commercio, e pela guerra. A França produz madeiras

para construcção, cordas, c velas, marinheiros não fal-

tarão, a esperança do ganho os attrahirá de todas a&

partes do mundo.

A frota do oceano, fará o rei de França, senhor

de todas as potencias, e commercio do norte, ainda

quando a Hollanda, e a Inglaterra se unissem contra a

França, ellas não poderiam evitar sua própria ruina. Co-

mo poderiam continuar seu commercio, que é todo o seu

recurso, se lhes era necessário entreter grandes frotas,

para se sustentarem?

A pauta da Bretanha é a barreira, que abre, e fe-

cha o canal de Inglaterra. Cincoenta navios de guerra em
Brest, bastariam para ter esta barreira aberta, ou fecha-

da ás ordens do rei. Para tudo isto, não seria necessário

fazer guerra, e arriscar as forças de sua magestade, bas-

taria dar suas ordens aos estrangeiros. Não seria muito

difficultoso dar-lhes bastante oceupação em sua casa, pa-

ra que se vissem obrigados, a consumir ahi suas forças.

Estabelecido assim o poder real em ambos os

mares, seria fácil segurar o commercio em França, e

ainda as negociações de todas as partes do mundo.

Digo segurar, porque até o fim da obra, haveria sem-

pre perigo. Era bom, que o rei juntasse ao seu reino,
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lodo o Paiz-Baixo, até o Uheno, o que o faria senhor

dos mares do norte.

Era preciso, que ellc possuísse Strasburgo, para

subjugar toda a Alemanha, e o Franco-Condado, para

dominar os suissos. Era-lhe necessário, Milão na Itália;

Génova o faria senhor do Mediterrâneo. Sicília estará

sempre prompta a resolver-se. Portugal será sempre um
instrumento, para enfraquecer a Hespanha. Os venezianos

e povos da Itália, são ardilosos, é preciso empregar a

força aberta para elles. O papa respeitará sempre a Fran-

ça, por causa de Avinhão. Os Hollandezes estarão, sem-

pre que poderem, na alliança da França, e seria bom, que

o rei entrasse nos seus negócios, e semeasse alguma di-

visão entre elles.

íi

Os suissos são mercenários, que o rei terá sempre

ao seu serviço pelo dinheiro. Os suecos não desampa-

rarão jamais, os interesses da França. Nós devemos

considerar estes príncipes, como instrumentos, que o di-

nheiro do rei, porá em movimento, para divertir as for-

ças de Inglaterra, e Hollanda, todas as vezes que ellc ti-

ver formado disignios alguns, que não agradarem a es-

tas duas potencias.

A amizade do turco, será muito necessária á Fran-

ça. A conquista de Inglaterra, não seria difficil : os in-

glezes não teem amigos. Três, ou quatro annos de guer-

ra com a França, bastariam para os arruinar, e seriam

obrigados a submetter-se a todas as condições, que se

lhes quizessem impor. Era preciso renovar a liga com os

hollandezes, e metter-lhes na cabeça, que o rei. quer pôr

todo o commercio nas suas mãos, por elles terem intel-

ligencia delle ; e que não sendo a elle inclinados os Fran-
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cezes, nao se pode forçar a nação ! Era preciso represen-

tar-lhes, que era chegado o tempo de destruir os seus

antagonistas.

Seja como for, nao se pode duvidar, em boa politi-

ca, que uma nação, que pela sua industria, chama a si

os thesouros de muitos governos, nao possa emíim dar

leis a toda a Europa.

Montesquicu disse, que a historia do luxo das na-

ções, seria uma historia bem interessante : aquella da

sua ociosidade, e preguiça o seria mais: alli se veria

uma narração extremamente unida com os principacs

successos, que mudaram muitas vezes a face da terra.

Por ahi se saberia, que por ter sido um povo in-

dustrioso, aproveitando-se outro da sua ociosidade, se

faz insensivelmente senhor das suas riquezas, e como

clle, da sua potencia.

Em uma palavra, alli se descobriria a historia ge-

ral das revoluções do mundo: máxima a mais importan-

te, porque delia depende unicamente a segurança de to-

dos.

Que cada povo tenha uma industria, que esta fixe

a riqueza de cada nação, e cada nação chegar-sc-ha in-

sensivelmente a esta geral tranquillidade, que em \ão se

quer estabelecer por differente systema deste.

Se me quizessem perdoar esta expressão, diria, que

todas as linhas da industria do nosso mundo politico, de-

vem caminhar a um centro ; e que é este ponto fixo, o

que deu o equilíbrio a Europa, que emíim este centro ca
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abundância do necessário á vida, e a tranquillidade em
geraL

listamos agora ua individuação circumstanciada do

esgottamento das riquezas de Portugal, descubramos os

princípios da sua ruina. Além das grandes causas ge-

raes, que faziam que este reino devesse empobrecer-se

necessariamente* haviam muitas causas, que lhe eram

particulares.

Suppondo pois uma nação composta de dous mi-

lhões de habitantes, que nao tivesse manufacturas, a

som ma total da sua despeza annual, para se prover do

necessário para vestido em paiz estrangeiro, vem a ser

quasi vinte milhões de cruzados, a 4$000 rs. cada vas-

sallo, tomados uns nos outros. Donde vem, que Portu-

gal, que e precisamente esta nação, gastava mais de qua-

renta milhões, só para esta parte das suas necessidades,

e que ellc nao fazia mais, que outros fariam com pouco ?

Eis-aqui o caso

:

Os inglezes tinham mais de cem grossos navios des-

tinados só para o commercio de Lisboa, e Porto ; isto

era um fundo de dezeseis milhões, cujo interesse paga-

va Portugal, sobre o total do seu commercio, á Inglater-

ra, a razão de trinta por cento cada anno; porque um
capital de navios, que se aniquila todos os annos con-

tinuamente, e que é necessário renovar cada vinte an-

nos nao pagaria menos ; o que fazia quasi cinco milhões

todos os annos de encargo desta monarchia.

A monarchia inglcza neste ramo de Portugal, oceu-

pava mais de vinte mil marinheiros, cuja subsistência se

tomava igualmente do «commercio, que a Gra-Brctanha
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fazia neste reino, o que fazia quasidous milhões, e meio.

O frete das mercadorias, deduzido o interesse dos na-

vios, com o salário dos marinheiros, passava de quatro

milhões.

A commissao da venda, que se fazia em Portugal,

andava por um milhão e duzentos mil cruzados
;
por-

que os que sabem do commercio desta monarchia, sabem

bem, que nenhum portuguez recebia nada em direitura

da Gra-Bretanha, c que, como já disse, os inglczes vi-

nham ate dentro de Lisboa, roubar aos porluguezes a

commissao. Junctas estas sommas todas, se achará mais

de doze milhões de cruzados, que Portugal pagava todos

os annos á Inglaterra, de alguma forma gratuitamente

:

o que augmenlava mais de trinta e cinco por cento, as

cousas que lhe eram necessárias.

Nao se falia aqui da manobra das mercadorias da

Grã-Brctanha : nao se tracta aqui mais que das sommas,

que Portugal podia poupar, indo por si mesmo baste-

cer-sc á fonte dos géneros, de que tinha necessidade.

Refeito de economia, sobre que estava fundado o maior

lucro, que Inglaterra fazia neste reino.

Nao obstante, isto nao diria respeito até aqui mais

que á forma do seu commercio, porque a. respeito do

fundo, clle era muito mais precário.

Os povos menos civilizados da Ásia, as nações

mais estúpidas, em uma palavra, os iroquezes tinham so-

bre isto melhor systema, que os portuguezes. A Tur-

quia, cm troco de muitas das primeiras matérias, c de al-

gumas das suas manufacturas, tem, com pouca diferen-

ça, a balança daquillo que precisa.
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Os chinas, e japonezcs da mesma forma, etc. Só

este reino no mundo, tinha perda. As lãs, que as outras

nações compravam cm Portugal, lhe eram reexportadas

em obra, com um proveito para Inglaterra, de quatro-

centos por cento, mais do seu valor. Isto é, cada parte

deste effeito, que tinha occasionado a entrada de um con-

to, quando tornava obrada, causava a sabida de cinco.

A desavantagem era maior nas peças de seda, por-

que este reino comprava a primeira matéria fabricada

pelo estrangeiro. As telas finas para o Brazil, e Portu-

gal, vindas dos outros Estados, davam proveitos immen-

sos, pela manobra.

As matérias, que serviam para as fabricas dos ca-

mclões, calamandras, e outros pannos de pello, causa-

vam a sabida de consideráveis sommas.

O algodão cm tela, formava um proveito exorbi-

tante para Inglaterra. Todo o mundo sabe, que quatro

onças desta matéria, cujo primeiro valor intrínseco é

trinta e dotis réis, fabricadas em panno fino, podem ven-

der-se por três mil e duzentos reis.

Não me é necessário fazer ver, que todos estes gé-

neros fabricados, não davão tanto aos mercadores parti-

culares, que os vendiam em Portugal, como a Inglater-

ra, onde elles se fabricavam.

Os proveitos immensos são certos, e conseguidos pa-

ra qualquer reino, quando as matérias teem sido nelle fa-

bricadas. Elles teem servido de oceupar uma infinidade

de vassallos, e de oceupar neste emprego muitos braços,

o que deu uma nova circulação ás suas riquezas, para
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aperfeiçoar a agricultura, e por conseguinte para au-

gmenlar a povoação.

A Inglaterra achava só no seu conimcrcio de quin-

quilharia com Portugal, uma fonte immensa de rique-

zas. Uma libra de ferro em obra era sempre vendido aos

portuguezes cincocnta vezes mais caro* que o seu pri-

meiro valor.

À fabrica dos relógios de Inglaterra bastava só pa-

ra fazer este reino pobre. Uma mola de relógio, cm cuja

composição se mettiam quarenta réis de matéria, se ven-

dia algumas vezes por mil e seiscentos réis, que sahiam

logo do Estado : quero dizer, que um capital de outenía

mil réis cm Inglaterra, posto no commercio da fabrica de

relógios destinada para Portugal, lhe dava um proveito

de quatrocentos mil cruzados. Até o papel, sobre que se

escreviam as leis deste reino, contribuía para cmpobrc-

cel-o.

Os inglezes, os hollandczcs e geno vezes, estavam

na posse, de lhe vender a trezentos por cento, mais, que

o seu primeiro valor. O luxo, de que já fallei, era uma
fonte inexhaurivcl de riquezas, para os Inglezes, que

iam buscar aos outros listados da Europa, com que

irritar a vaidade desta nação. Cada moda estrangeira pu-

nha um novo imposto, nas riquezas do Estado. O capri-

cho, a ligeireza, a inconstância dos outros povos, vinham

a ser cm Portugal uma mercadoria para a Gra-Bretanha.

A perda do commercio de Portugal influiu sobre o

seu governo : a Inglaterra dava o vestido ao soldado, e

assim se enfraquecia o Estado, pela mesma parte por on-

de se fortificava.
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As munições de guerra, eram também um objecta

vantajoso para o commercio da Grã-Bretanha : ella dava

a Portugal as munições.*DU

Não se percebeu que as immensas sommas, de que

estas provisões despojam o Estado, abriram as primeiras

brechas no seu governo politico. As da marinha não es-

gottavam pouco thesouro de Portugal : os mastros, ve-

las, cordagens, pez, alcatrão, que se lhe davam de Ingla-

terra , empobreciam continuamente este Estado. Mas o

commercio de economia da Grã-Bretanha com Portugal

bastava só para submergir este reino, seu trafico de grão,

podia submergil-o todo inteiro.

Pode dize)-se, que Inglaterra pelo seu commercio.

tinha de alguma sorte a chave desta monarchia. Ella po-

dia entrar tanto adiante, quanto quizesse no seu systema

politico.

O trabalho do lavrador inglez, mudava-se em ri-

queza verdadeira. Cada colheita valia áquelle reino uma
mina de ouro. Mas para que é entrar em todas estas in-

dividuações, quando uma só idéa pode bastar, para dar

uma idéa geral da sua desordem ? .

.

Tomando uma nota dos géneros, que Inglaterra for-

necia a Portugal, se achava, que em umasomma de cem
contos, não haveria nella mais que cinco das primeiras

matérias, e todo o resto era producto da sua industria.

A differenca do interesse legal do dinheiro, entre

Inglaterra e Portugal era a derradeira perda, que o es-

gottava continuamente. Esta desavantagem, procedia da

falta de confidencia, que se acha sempre em uma nação,
M. DE POMBAL. U. 12
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que ignora seus verdadeiros interesses, O dinheiro não

valia mais que dous e meio por cento em Inglaterra,, e

valia dez em Portugal.

Nao eram necessárias mercadorias para despojar

este Estado das suas riquezas. Para isto, bastava o cré-

dito de vinte particulares inglezes. Uma somma de vinte

milhões de cruzados, pedida emprestada em Londres, na

sua praça, e manejada na de Lisboa, causava todos os

annos, a sahida de uma somma considerável.

De dez em dez annos pagava-se o capital das divi-

das com os juros, e não obstante ficavam sempre as di-

vidas. Era um hiethodo excellente, para dobrar o preço

das mercadorias, e uma arte, que multiplicava infinita-

mente os proveitos, que Inglaterra tirava desta monarchia.

Quanto menos torna uma nação o crédito, mais

barato logra a industria dos outros Estados. O termo nao

é outra cousa mais, que o monopólio do commercio, por-

que ainda que os interesses em certos contractos de cré-

dito, não estejam estipulados, estão escondidos no preço

da mercadoria, que sendo fiada, é á proporção mais cara

que com o dinheiro á vista.

Mas o que acabava de esgottar os cabedaes de Por-

tugal, era a morada dos inglezes na sua capital. Podia-se

dizer, que Inglaterra se havia despejado em Lisboa, tan-

to vomitava ella inglezes ! Como este reino, era o depo-

sito geral, e cofre das suas riquezas, era também de al-

guma forma o seu daquelles povos.

Se um inglez tinha quebrado em Londres, corria

logo a Portugal para se refazer nelle das suas perdas.
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Se um irlandez opprimido de miséria, não tinha

inais para onde se virar na sua pátria, em logar de se

ir fazer enforcar em Londres vinha buscar fortuna em
Portugal, em Lisboa.

Todos os governos' da Europa fazem seus esforços,

para attrahir a si os estrangeiros. Esta máxima politica é

por si mesmo excellente, porque os estrangeiros multipli-

cam o numero dos súbditos, e conduzem a augmentar o

consumo dos mantimentos; mas é preciso para isto, sup-

pòr uma industria já estabelecida, e efieitos que careçam

de consumos. Portugal não tinha nem uma, nem outra

cousa.

Tinha-se sepultado esta monarchia, que sendo a sua

situação extremamente diíFerente daquella de outros Es-

tados da Europa, devia-se governar por máximas em tu-

do oppostas.

Antes do terremoto, contavam-se mil e quinhentos

estrangeiros neste reino, isto é bem poucos. Não ha ca-

pital na Europa, que não tenha mais. Não obstante, es-

te pequeno numero causava um grande mal a esta mo-
narchia; Portugal, como se tem visto, não tinha com que

sustentar, nem vestir seus próprios vassallos. Sendo sua

agricultura má, e não tendo por outro lado, artes nem
manufacturas, buscava cousas necessárias em outras na-

ções.

Os mil e quinhentos estrangeiros, que subsistiam

no Estado o oneravam : porque seu sustento, e vestido,

como se não achava no Estado, era preciso que o gover-

no provesse ao seu entretenimento, com suas próprias

riquezas, como o de seus súbditos naturaes.
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Supponha-se uma nação do mundo composta de

dous milhões de habitantes, a quem os estrangeiros forne-

cem o sustento e o vestido. É claro, que se a sahida da

somma para o sustento dos nacionaes é por exemplo, de

trezentos milhões, se se juntam quinze mil estrangeiros,

será ella então de trezentos e dous milhões duzentas e

cincoenta mil libras francezas.

O que enganava aos portugueses, era que os éstráfr*

geiros sustentavam-se da própria industria, mas não se

via, que o valor desta subsistência, já tinha sahido do

Estado, e que sua industria não fazia mais que pagar

ao governo, o que lhe havia emprestado. É bem certo,

que os estrangeiros se desquitavam com o Estado, mas

não desquitavam o Estado de si mesmo.

Todo o seu luxo era oneroso a Portugal, porque

a primeira compra das matérias, que serviam de o en-

treter, havia sido feita com o ouro de Portugal.

De outro lado, a Inglaterra tinha dado um golpe

mortal a esta monarchia, fazendo-lhe perder de vista sua

agricultura, e sua industria. Póde-se dizer, que ella lhe

tinha cortado o fio da sua destreza.

Regra geral. s
V

Quando uni governo destroe no outro as arles me-

chanicas, elle deslroe de um golpe as artes liberaes, o

que destroe sempre o seu systema politico. Depois que

Inglaterra formou o projecto de destruir a agricultura

em Portugal, o espirito ficou também nelle inculto, como

o terreno. Por mais que a Europa viesse a ser illustra-
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da, a estupidez desta nação augmentaria sempre, porque

o systema inglez, tomou cada dia nelle novas forças.

Em quanto uma nova luz se derramou na terra,

Portugal só, ficou nas trevas da mais espessa ignorância.

Q norte, este paiz opaco, onde tudo é matéria, fez gran-

des progressos nas sciencias. Os conhecimentos abriram

caminho par toda a parte, e as artes liberacs penetraram

por todas as nações do mundo, só, não o poderam fazer

em Portugal.

Este ficou sendo, em poucos dias, o paiz bárbaro

dos povos polidos da Europa. Não é necessário crer, quo

esta ignorância fosse o eííeito do clima. O seu physico

pode ser o melhor da Europa, pode produzir grandes gé-

nios, se isso não fosse, não admiraria o universo, os rei-

nados dei). João II., de D. Duarte, etc. pela grande mul-

tidão de homens grandes (*) de que esta monarchia sa

viu cheia.

( ) Se nós fossemos a descrever todos os portuguezes,
que se teem distinguido nas sciencias, armas, artes, e nave-
gação, formaria isto innumeraveis volumes: comtudo aqui men-
cionaremos alguns dos mais famigerados, e bem conhecidos.

—

O, Affonso 1. , a lesta de 12:00» portuguezes contra 500:000
mouros, ganhou a batalha de Campo de Ourique.—Àítonso IV.,

com 39:000 portuguezes, derrotou 400:000 sarracenos na ba-
talha do Salado.— D. João I., depois de haver ganhado a
acção de Aljubarrota com 6:000 portuguezes contra 36:000
castelhanos, passou á Africa com 200 navios, e alli conquistou
aos mouros a cidade de Ceuta, praça a mais forte e rica, que
se acha em toda a Africa ; isto com admiração de todas as

nações ! — Affonso V., á frente de 36:000 combatentes, foi á

Africa, os quaes foram em 220 velas, com toda a nobreza de
Portugal. A valentia, coragem, e animosidade deste monarcha
bem conhecidas eram, e são de todo o mundo ! Com o dito

exercito elle conquistou aos mouros Arziila, Tanger, Alcácer,
Ceger,ctc. A sua presença aterrou tanto os mouros, que os pôz
em precipitada fugida desta ultima cidade.—Na Ásia, e Africa, os
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Às sciencias entram no plano do syslema politico :

é sem contradicção, porque a Inglaterra, e a França teem

feito progressos nas artes liberaes, que teem adquirido a

superioridade sobre as demais nações. (*)

capitães Pacheco, Athaide, Albuquerque, Mascaranhas, An-
drade, Castro, etc. venceram, e ganharam reinos e impérios,

sempre com a vigésima parte menos de Portuguezes, com
admiração de todas as nações? (Vide Mariz. Barros. Castro.)

Matheus Fernandes, o* maior architecto do Século XIV., le-

vantou o sumptuoso convento da Batalha.

A maravilhosa architectura do aqueductodas aguas-Iivres

próximo a Lisboa, é ohra de um portuguez; foi o author des-

ta magestosa obra, o brigadeiro Manoel da Maya.
A estatua equestre del-rei D. José I., obra única neste

género, foi fundada de um jacto pelo tenente general Bartho-
lomeu da Costa.

João de Barros ^diz UllóaJ é o maior historiador do mun-
do.

António Vieira foi o maior pregador, e escriptor do seu

tempo: sabia quasi todas as línguas da Europa, e sete doBra-
zil.

O infante D. Henrique foi um príncipe o maior guerrei-

ro, sábio, mathematico, e comosgraphico, que tem havido no
globo, chegou a descobrir no continente da Africa para o

sul, o que até áquelle tempo nenhum navegante nunca no
mundo havia feito.

D. João II. imaginou haver no continente da Africa pas-

sagem para a Ásia, pelo oceano Atlântico (de que nenhuma
noticia tiveram os philosophos da antiguidade), algumas esqua-

dras este sábio e incançavel soberano havia enviado a desco-

brir este incógnito sitio; mas tudo tinha sido baldado. Com-
tudo este magnânimo raonarcha fez e poz em execução, o que
os sábios da antiguidade não haviam descoberto.

Escusamos de ser mais prolixos em narrar os heróes, que
ha produzido a nação portugueza, porque tornarnos-hiamos
fastidiosos

;
pelo que apresentamos nesta nota, verão os nossos

leitores, que a nossa pátria não tem sido estéril na producção
delles.

(*) Veja-se sobre este objecto o tomo 1.° desta obra, pag. 12.

Nota do editor das edições anteriores a esta ("quinta).
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Causava admiração, que a monarchia porlugueza,

sem ter soffrido alguma destas revoluções, que fazem

perecer os Estados, se enfraquecesse cada dia, mas bem
se via, que era impossível, que um povo ignorante, não

declinasse,

O império das sciencias, e sempre seguido dodator-

; re, Conlam-se quatro famosas revoluções no mundo : o

século de Philippe de Macedónia, o dos Cesars, o dos Me-

díeis, e o derradeiro no reinado de Luiz XIV.; em que as

artes, c sciencias, sabidas quatro vezes do nada, quatro

vezes mudaram a face da terra; o queé prova evidente,

que as revoluções do espirito humano, teem uma analo-

gia estreita com as da politica.

Seria fácil mostrar, que em todos os séculos as na-

ções, que mais teem cultivado as artes, teem sempre le-

vado vantagem na politica, ás outras; eu torno a dizer.

O governo civil caminha sempre a igual passo com
as sciencias. Estas, sem que ninguém o perceba, dirigem

todos os princípios delle. Supponha-se*isto em uma nação

inteira, onde não haveria alguma ordem no governo po-

litico e civil.

As sciencias estão connexas entre si, com um nó

muito estreito. Abra-se a historia, e se achará, que sem-

pre nos Estados, onde houveram grandes philosophos,

houveram grandes políticos.

É uma cousa notável, que Balzac, Voltaire, La Ro-

chefaucault, Pascal, Bourdaloue, Massillon, Bossuet, Fie-

chier, Fenelon, La Bruyére, Bayle, S. Real, Corneille,

Racine, Moliére, Sully, Pellisson, Passy, Desbrosse, Gra-
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mont, Le Sueur, Santerre, Le Marine, Le GrantUCondé>

Contí, Luxembourg, Turenne, Catinat, Boufíleurs, Vauban>

Eugene, Vandome, Villars, Colbert, Le Tellier, etc. Isto

é, philosophos, poetas, sábios, oradores, pintores, archi-

tectos, advogados, engenheiros, generaes, políticos, litte-

ratos, etc. fossem contemporâneos em França, reinando

Luiz XIV. Nasce isto, de haver lançado este príncipe,

como uma nova semente de génio na nação, que produ-

zia grandes homens em lodos os géneros.

Tudo havia sido escuridade, e trevas em França

nos precedentes reinados, ao do grande rei, tudo foi cla-

ridade, em quanto elle occupou o throno. Ainda que isto

não seja próprio da matéria presente, tomo avidamente

a occasiao de fazer a este magnifico monarcha, a justiça

que lhe é devida.

Jamais príncipe algum, possuiu a arte de fazer cou-

sas grandes, como este. Nao se pode deixar de admirar,

quando se vê este monarcha, nao só enriquecer aquelles,

que entre os seus vassallos, tinham talentos, mas ainda ir

descobrir aquelles, dos mais soberanos da Europa, para

os recompensar, afim de dissipar a ignorância, que esta-

va derramada no universo ; similhante nisto ao grande

Hercules, que emprehendeu só, expurgar a terra dos

monstros.

Sabe-se que Colbert por sua ordem, enviando-lhes

pensões, lhes escrevia da parte del-rei, que se elle nao era

seu soberano, elle novamente rogava, tivessem por bem,

de que fosse seu bemfeitor.

As recompensas são absolutamente necessárias ás

sciencias. Não ha quasi outros meios de fazer mover nos
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homens o goslo das sciencias, e bellas-aiies, mais que

satisfazendo a cobiça, porque assim c a architectura do

coração humano, que os vícios mais vis sirvam quasi

sempre de fundamento á maiores virtudes.

Todas as partes do governo politico, e civil em Por-

tugal, se tinham resentido desta geral ignorância. Cada

ramo estava enfermo, e tolhido. Esta falta de administra-

ção, tinha tirado até a esperança de ver nascer jamais

grandes reformadores, por onde se pode presumir qqe se

possam formar jamais homens de Estado, em um reino,

onde as sciencias estão banidas, e onde se não sahe a

viajar.

O governo politico nao se refina, senão á propor-

ção, que as sciencias especulativas lançam novas luzes nos

espíritos de nação, ou vendo-se outras cortes.

Ha uma progressão contínua no systema da Euro-

pa, que toma seu principio nas bellas-artes. Se um Esta-

do, se nao sustem continuamente no nivcl com os outros,

nesta parte, fica sempre atrazado. Esperava-se, ha muito

tempo, um Colbert em Portugal, mas podia nascer um
tal génio nesta monarchia? Isto e questão, "e revolução,

que os grandes ministros, sempre vêem de longe. Não é

obra do tempo presente. Devem ter precedido outras lu-

zes ás suas. É preciso uma preparação local. Colbert

nao foi o que ideou o bello systema, que pôz a França

neste alto gráo de elevação, elle não fez mais que exe-

cutar aquelle que Henrique IV. tinha já delineado. Se elle

não achasse caminho aberto, pode ser que este ministro

não tivesse jamais meios para fazer tão grandes cousas

;

porque raramente o mesmo homem de Estado, que ima-

gina, executa. Por falta de ter La Molhe a sua applicação, a
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preparado no systema politico, nao se tinha delineado

plano algum de governo. Não linha, se quer, bons ris-

cos. Ainda que nascesse um Colbert em Portugal, falta-

ria um Henrique IV.

Emfim na mão de Portugal, está abrir hoje os olhos

sobre o perigo, em que se tem achado. Seu próprio mal,

pode dar-lhe meios para se resgatar das suas desordens

politicas. Antes deste acontecimento, todas as reformas,

que a sua politica poderia intentar, dariam em falso.

Quando os princípios de um governo, estão de uma vez

corrompidos, quando a sua constituição foi moldada so-

bre abusos, quando os preconceitos antigos lêem servi-

do a formar um novo génio, quando um grande luxo so

senhoreou da nação, quando as máximas depravadas to-

maram o logar das boas, quando o povo perdeu a nor-

ma dos seus antigos costumes, digo que as melhores leis,

não acham cm que pegar : é preciso então, para me ex-

plicar assim, é necessário um golpe de raio, que abys-

me, e subverta tudo, para tudo reformar.

Portugal, está hoje no caso de um povo nascente.

O mal gorai, pôz como uma igualdade nas fortunas par-

ticulares. O tremor de terra subcavou os vicios nos seus

fundamentos. Uma calamidade publica, de ordinário, reú-

ne os corações, e espíritos. Quanto não pode então fa-

zer um grande reformador ? O leitor o sente melhor do

que eu posso dizer Não obstante isto, nos soccorros, que

lhe oíferece a sua desgraça mesma, deve esta monarchia

estar attenta a um laço, que está prompto para se lhe

armar.

Inglaterra, costumada ha muito tempo a virar a
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seu proveito, as maiores desgraças de Portugal, pensa já

em concluir o edifício do seu poder sobre as mesmas cin-

zas desta infeliz monarchia. Já ha movimentos no parla-

mento para pôr a derradeira mão a esta grande obra. Os

avisos secretos de Londres, adiantaram, que ha um pro-

jecto entre mãos, que é de enviar, com consentimento de

Portugal, uma frota ingleza ao Brazil, com pretexto de

que este reino depois da sua desgraça, não está em estado

de, por algum tempo, expedir as suas. Não tenho que

dizer mais, que uma palavra sobre isto. Sc tal suece-

de não só está Portugal perdido, mas a Europa vexada.

() Parta-se este commercio igualmente entre Alema-

nha, Itália, França, e Inglaterra; tudo estará em paz, e

em um prudente equilíbrio, (a)

O marquez de Tombai .

CARTA
Escripla a Joaquim de Mello e Povoas, quando foi

nomeado capitão general do Maranhão.

tlusto me pareceu, depois de querer v. ex.
tt

entrar in-

struído no seu generalato, sabendo do clima, dos viveres,

da jornada, e do preciso commodo delia para o seu trans-

porte, que também se instruísse nos génios dos povos,

com um breve methodo de governar e dirigir suas acções,*

com menos embaraços do que aquelles que acontecem a

(*) Que diria hoje esle incomparável politico, sobre es-

te objecto?....

Nota do editor das edições anteriores a e§ta (quinta).

(a) À palavra manobra (de mercadorias, etej, usada
frequentes vezes neste Discurso, quer dizer, mão de obra.
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quem primeiro ha de praticar para os conhecer* e que

quando se chega a fazer senhor das cousas, e quando tem

involuntariamente errado com animo de acertar.

O povo que v. cx.° vae governar, é obediente a el-

rei, aos seus generaes, e ministros: com estas circum-

glancias, é certo que ha de amar a um general prudente,

aflavcl, modesto, c civil.

A justiça ea paz com que v. ex.
a
o governar, o fa-

rá igualmente bem quisto e respeitado; porque com uma
e outra cousa se sustenta a saúde publica,

Engana-se quem entender, (pie o temor com que se

faz obedecer e mais conveniente, do que a benignida-

de com que se faz amar; pois a razão natural ensi-

na, que a obediência forçada c violenta, e a voluntária

segura.

Nos generaes substituo el-rei seu alto poder, fa-

zendo duas imagens suas : esta lembrança fará a v. ex.°

exemplar de predicados virtuosos, para que nao vejam os

seus súbditos á sombra da cópia, desmentir as luzes do

original, que é puro, e perfeito.

Conheçam todos cm v. ex.
a que cl-rei c pio, c que

o manda para ser pae, e nao tyranno
;
porque isto o o

mesmo que v. ex.
Q vê praticar pelo seu régio ministério

:

casos ha em que se deve usar do rigor apezar da pró-

pria vontade : assim como vemos pelo professor, ou cau-

terizar uma chaga, ou cortar um braço para restaurar a

saúde de uma vida ; da mesma sorte quem governa, se

nao pode conservar a saúde do corpo misto da repu-

blica por causa de um membro podre, justo é cortal-o

para não contaminar a saúde dos mais : pese v. ex.
a de

sorte, na balança do entendimento, a sua benevolência,

que nao diminua a authoridade do respeito, nem ajusta

severidade da lei, obrigado do amor; porque neste equi-

líbrio está o acerto de um feliz governo.
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A jurisdiceao, que el-rei confere a v. ex.

a

,
jamais

sirva para vingar as suas paixões
;
porque é injuria do

poder usar da espada da justiça fora dos casos delia.

Duvido se ha quem saiba executar estas virtudes,

comtudo seja v. ex.
a
o exemplar para conseguir a pal-

ma de uma victoria tão heróica, como invencível.

Defenda v. ex.
a
o respeito do logar pela authori-

dade del-rei, castigando a quem pretender manchal-o

;

porém os seus aggravos pessoaes saiba dissimulal-os, e

esquecer-se delles.

Os aduladores não se conhecem pelas roupas que

vestem, nem pelas palavras que faliam
;

quasi lodos os

que os ouvem são do génio do rei Achab, que só estima-

va os prophetas que lhe prediziam cousas, que o lison-

geavam : e porque Michéas, em certa occasião, lhe disse

o que lhe não convinha, logo o apartou de si com ódio.

Quasi todos os que governam, querem que os li-

songeem,e sempre ouvem com agrado os elogios, que se

lhes fazem ; desta espécie de homens, ou de inimigos,

em toda a parle se encontram, e v. ex.° os achará tam-

bém no seu governo ; aparle-os pois de si como veneno

mortal.

O Espirito Santo diz, que os que governam devem
ter os ouvidos cercados de espinhos, só para que quan-

do os aduladores se cheguem a eíles, se lastimem, e os

façam afugentar.

Um crime ha em direito, que os jurisconsultos cha-

mam crime— slellionalus— crime de engano, derivando

a sua etymologia daquelle animal — stellião — que não

mata com veneno, e só entorpece a quem vê, introduzin-

do diversas qualidades, e effeitos no animo: castigue v.

ex.
a
a estes

—

stelliões—,^ negue-lhes attençao, para que

o deixem obrar livre, e lhe nao paralyzem os sentidos,

nem o animo.
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V. ex.

a vae para um governo tao moderno, que è o.

quarto general que o continua a crear : c imite ao pri-

meiro em tudo aquillo que achar ter sido grato ao po-

vo, e útil ao serviço do rei e da republica: não altere

cousa alguma com força, nem. violência
;
porque é pre-

ciso muito t^mpo, e muito geito para emendar costumes

inveterados, ainda que sejam escandalosos: os mesmos

príncipes encontram dificuldades neste empenho. Tibé-

rio não conseguiu tirar os jogos illicitos e públicos, in-

troduzidos por Augusto. Galba pouco reinou, por querer

emendar as desenvolturas de iNcro ; e Pertinax pouco

menos de um anno empunhou o sceptro, por intentar re-

formar as IrQpas relaxadas por seu antecessor Comino-

do : comtudo, quando a razão o permitte, e é preciso

desterrar abusos, e destruir costumes perniciosos em
beneficio del-rei, da justiça, e do bem commum, seja com

muita prudência e moderação, que o modo vence mais

que o poder.

Esta doutrina e de Aristóteles, c todos aquelles que

a praticarem não se arrependerão : cm qualquer resolu-

ção que v. ex.° intentar observe três cousas, prudência

para deliberar, — destreza para dispor,— e perseveran-

ça para acabar.

Não resolva v. ex.
a com acccleração as dependên-

cias árduas do seu governo, para que lhe não aconteça

logo cmendal-as : menos mal é dilatar, para acertar com

maduro conselho, que deferir com ligeireza, para se ar-

repender com pezar sem remédio
;
quando duvidar, in-

forme-se e pergunte ; e para não dar a entender o que

quer fazer^ figure o caso como questão a pessoas que o

possam saber, para o informarem em termos. Também
não quero dizer, que por isso se sujeite v. ex.

a
a tudo, e

a todos ; mas sim que ouça, c pratique para resolver por
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si o que entender: porque de v. ex.

n
confiou el-rei o

governo, e não de outro.

A família de v. ex.
a

seja a cousa mais importante,

c escolhida, que comsigo leve
;
pois por cila ha de v. ex.

a

ser amado, ou aborrecido ; e por ella ha de ser applau-

dido, ou murmurado : são os criados inimigos domésti-

cos quando sao desleaes, e companheiros estimáveis

quando sao fieis ; se não sao como devem ser, partici-

pam para fora o que sabem dentro, e depois passam a

dizer dentro, o que se não sonha fora; e o mais e, que

como sao tidos por leaes e verdadeiros, acham grata at-

tençao no que contam, prejudicando muitas vezes com*

mentira, a innocencia do aceusado, por vinganças dos

seus particulares interesses.

É muito precisa a boa eleição da família, que um
general ha de levar comsigo, principalmente para a Ame-
rica; porque o paiz influe em quasi todos os espíritos na

ambição, c relaxação das virtudes, mormente na da ca-

ridade, cujo desprezo abre a porta para outros muitos

males, e vícios.

Por mão de criados nao aceite v. ex.
a
petição, nem

requerimento, ainda que seja daquelle de quem v. ex.
a
for-

mar mais solido conceito, para que, não aconteça, que á

sombra da supplica, que vae despida de favor, se introdu-

za o que se acompanha do empenho c de interesse : (*)

(*) O marquez de Pombal estava tão certo da venalida-
de do governo dos capitães generaes do rico paiz do Brazil,

que foi o que o motivou a escrever a presente carta, na qual
elle falia do interesse sórdido, que faz o alicerce dos maiores
males do mundo ! O interesse sórdido torce a justiça, cega a
razão, e calca aos pés as leis Divinas, e humanas, tal era a
perversidade dos ditos governadores, que até chegavam a ven-
der por dinheiro os empregos del-rci de Portugal.

Para prova desta asserção remetto o leitor para a car-
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a mentira veste galas, a verdade ngo ; csla por innocen-

te preza-se de andar mia, aquella por maliciosa procu-

ra enfeites para appareccr formosa; e como os olhos

se namoram do que vêem, c os ouvidos do que ouvem^

em laes casos a confidencia, que v. ex.
a

fizer do criado^

e a informação, que cllc der do requerimento que apa-

drinha, quando nao obrigue, que v. ex;
a
pela sua recti-

dão, oílenda a pureza da justiça, pôde facilmente incli-

nai—o a favorecer o despacho ; mas para que assim nao

succeda (porque a experiência é a melhor mestra, e o

primeiro documento para o acerto) dissera a v. ex.
a

,
que

'mandasse fazer uma pequena caixa com abertura, para

as partes mcltcrcm dentro os papeis, posta em alguma

casa exterior, cuja chave só v. ex.
a
confiará de si, para

a mandar abrir, e despachar de noute, para de ma-
nha se entregarem ás portes ; c nao receber requeri-

mento algum por mão de pessoa, que nao seja a pró-

pria ou procurador da parte.

Tiradas as horas do seu precioso e natural descan-

ço, dè v. ex.
a
audiência todos os dias, e a todos em qual-

quer occasião, que lhe queiram fallar. Das primeiras in-

formações nunca v. ex.
a
se capacite, ainda que estas ve-

nham acompanhadas de lagrimas, e a causa justificada

com o sangue do próprio queixoso; porque nesta mes-

ma figura podem enganar a v. ex.
a

,
que se a natureza

deu com providencia deus ouvidos, seja um para ouvir

ta, que o mesmo marquez escreveu sobre este objecto, a qual

se acha impressa no tomo 1.° desta obra, pag. 10.

Oxalá pois, que as estimáveis, e mui proveitosas" máximas
de eterna moral, e politica, que se encerram neste monumento
da vastidão, e profundidade do seu erudito author, possam ser

lidas, c adoptadas por todos que se dedicam a governar ho-

mens, e lhes sirvam de regra de condueta : então se soflrerá o

menor numero de males, e se experimentará o maior nume-
ro de bens.

Nota do editor das edições anteriores a esta (quinta).
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õ ausente, e oulro para o accusador: attenda v. ex.

a
, e

escute o aíílicto que se queixa lastimado eoffendido;

eonsole-o, mas comtudo não lhe defira sem plena infor-

mação, e esta que seja feita pelo ministro, ou pessoa

muito confidente, para que assim defira v. ex.° com ma-

dureza e rectidão ; sem que lhe fique lo<gar de se arre-

pender do que tem obrado : com este níethodo livrar-se-

ha v. ex.
a lambem de muitas queixas vãs, e falsas de mui-

tos, que sem verdade as fazem, confiados na promptidão

com que alguns superiores castigam, levados da primei-

ra aceusação que se lhes faz. Quando assim sueceda que

a v. ex.
a
o enganem, mande castigar o informante, e o

queixoso, ainda que tenha mediado tempo ; isto tanto

para satisfação da justiça, c do seu respeito, como para

exemplo dos que quizerem intentar o mesmo.

Não consinta v. ex.
u
violência dos ricos contra os

pobres, seja defensor das pessoas miseráveis, porque de

ordinário os poderosos são soberbos, e pretendem des-

truir, c desestimar os humildes ; esta recommendação é

das leis Divinas e humanas, e sendo v. ex.
a

fiel execu-

tor de ambas como bom catholico, e bom vassallo, fará

nisso serviço a Deus, c a el-rei. Toda a republica se com-
põe de mais pobres e humildes, que de ricos e opulen-

tos
; e nestes termos conheça antes a maior parte do po-

vo a v. ex.
a por pae, para o acclamarcm defensor da pie-

dade; do que por menor protector de suas temeridades,

para se gloriarem do seu rigor. Pouco importará que se

estimulem de v. ex.
a não concorrer para as suas violên-

cias; porque estes mesmos que agora se queixarem,

conhecendo a justiça com que v. ex.
a
procede, logo con-

fessarão a verdade
;
porque a virtude tem comsigo ^

preeminência de se ver exaltada pelos mesmos, que a

perseguem e aborrecem. Ha muitos casos que merecendo
castigo, primeiro ha de haver uma prudente admoesta-

M. DE POMBVL. II. 13.
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cão reprehensivel ; ou pela qualidade da pessoa, ou

pela natureza da culpa ; esta é a occasião em que v.

ex.
Q ha de mandar chamar o culpado, e com elle so-

mente, sem outras testemunhas rcprehendel-o, c en-

carregar-lhe a emenda, e o segredo da correcçíio com
tanto empenho, que se revelar ou abusar do conselho,

lhe será preciso castigal-o publica e asperamente para

exemplo dos mais. Esta reprehensao deve ser cheia de

gravidade, e de palavras moderadas; porque estas in-,

fundem no reo certo espirito de pejo para a emenda, e

respeito para com v. ex.
a

, a cuja authoridade em muitas

occasiões é mais effieaz a moderação com que se repre-

hende, do que a severidade com que se castiga ; o con-

certo do modo nas occasiões, faz uma suave harmonia

entre o mando e a obediência. Nunca v. ex.° tracte mal

de palavras, nem acções a pessoa alguma dos seus súbdi-

tos, e que lhe forem requerer
;
porque o superior deve

mandar castigar, que para isso tem cadêas, ferros, e of-

ficiaes que lhe obedeçam; mas não deve injuriar com pa-

lavras e aflrontas
;
porque os homens se são honrados,

sentem menos o peso dos grilhões, e a privação da liber-

dade, que a descompostura de palavras ignominiosas; e

se o não são, nenhum frueto se tira em proferir impro-

périos.

Quem se preoceupa das suas paixões, faz-se escra-

vo delias, e descompõe a sua própria authoridade.

Mostre-se v. cx.° em todos os momentos de paixão

e de perigo inalterável; porque com estes dous attributos

de prudência e valor, o temeram os seus súbditos.

Tenha por descrédito como superior provar o seu

poder na fraqueza dos miseráveis pretendentes.

Só três divindades sei que pintaram os antigos com

os olhos vendados, signal de que não eram cegas, mas

que elles as faziam, e adoravam: a um Pluto deus da ri-
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queza: a um Cupido deus do amor: a uma Astrêa deusa

da justiça.

Negue v. ex.
a
culto a similhantes deidades, e não

consinta que se lhes erijam templos, e se lhes consagrem

votos pelos officiaes del-rei
;
porque é prejudicial em

quem governa, riqueza cega, amor cego, e justiça cega.

*
s O marquez de Pombal

CARTA

Escripta em a villa de Pombal, em junho de 1171, a

seu filho Henrique, sobre as imposturas machinadas

com os pretextos dos dous chafarizes da rua For-

mosa, e da Pampulha.

F ilho do meu coração. = Quando eu estive morador

nestas terras com maior gosto do que hoje tenho, já me
havia mostrado a experiência que, nestes longes, se sa-

bem muitas vezes numerosas cousas da corte, que igno-

ram os que habitam dentro delia ; e assim me succede

agora com os dous casos que vou a referir.

Eu soube que um ministro," cujo nome ignoro, an-

dava especulando se na praça do chafariz, que el-rei que

Deus haja cm gloria, mandou fazer na rua das Janellas-

Verdes para matar a sede a todo aquelle bairro, e ao da

Lapa, e Pampulha, se tinha aberto um cano subterrâneo

para se introduzir no meu palácio das Janellas-Verdes a

agua do dito chafariz ; e estou certo em que o mesmo
ministro perderia todo o tempo que gastou na sobredita

diligencia; porque nunca houve o cano, que fez o obje-

cto delia : sempre porém mostrou a boa vontade que tem

de perseguir-me.
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Também soube que se tinha soltado, sem verdadeira

informação das suas graves culpas, o chamado coxo das

aguus-livres, e que este miserabilissimo homem espalha-

va com todos os apparatos de aceusaçao, e calumnia,

que sabia haverem-se feito, á custa das mesmas aguas-

livres, os encanamentos que metteram na nossa casa prin-

cipal, e jardim delia, sobejos da agua do chafariz da rua

Formosa, com que o mesmo mouarcha defunto occorreu

á sôde, que padeciam os bairos, e freguezias das Mercês,

de Santa Catharina, e de Jesus, nos quaes, antes se jo-

gavam as cutiladas no verão, sobre uma quarta de agua,

E a verdade deste caso, na sua simplicidade natu-

ral, foi,e é: que os moradores dos ditos bairros e fregue-

zias clamaram sempre, c recorriam á corte, não só fun-

dados na real caridade, mas também na justiça, ponde-

rando que pagavam a mesma imposição, com que se

achavam remediados todos os outros bairros, depois de

tantos annos, sem remédio algum a seu respeito.

Que só se lhes respondia sempre, que nao havia uma
praça onde se estabelecesse o chafariz por elles preten-

dido. Que eu fiz cessar aquelle impedimento, cedendo a

favor da abertura da mesma praça, as duas moradas de

casas com seus quintaes, e duas grandes cocheiras no ter-

reno onde hoje é a praça, sem que recebesse um só tos-

tão em pagamento dos ditos edifícios, que cedi ao publico.

Que o sr. rei D. José I. (sobre o claro conhecimen-

to destes antecedentes factos) me fez a solemne doação

dos sobejos da agua do dito chafariz (os quaes de outra

sorte nao serviriam de cousa alguma, que nao fosse en-

cher de lama a rua, e arruinar a calçada delia); solemne

doação, digo, que se acha registrada na chancellaria mór

do reino, e o original delia collocado na collecção dos

títulos nas casas nobres da rua Formosa, onde o acharás

no seu competente logar; e que o mesmo senhor deu ao
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mesmo lempo as mais graciosas, e amplas ordens com

que os ditos encanamentos se fizeram ; sendo aliás fácil

de comprehender do meu caracter, e costumes, que não

procedeu a dita ordem de s. m., com maior razão, daquel-

las com que se fizeram, outras muitas vezes, maiores

obras da mesma natureza, em beneficio e contemplação

de particulares, que não tinham feito ao dito senhor os

serviços de que a meu respeito se agradou ; sendo im-

praticável que eu recebesse aquelle presente da simples

bondade dos mestres empreiteiros.

Na real presença do dito senhor, na qual estava

Pinto Moraes, chefe das mesmas obras das aguas-livres,

dava pessoalmente suecessivas contas de tudo que nellas

se passava, e á vista e face de todo o publico de Lisboa,

sem isso me causar o pejo, que sempre me reportou nas

matérias de conveniências, para não aceitar, nem outro

algum ordenado, que não fosse o primeiro, com que en-

trei no ministério, nem ajuda de custo, ou gratificação

alguma pecuniária das reaes e larguíssimas mãos do meu
augusto amo, senhor^ e bemfeitor; nem doação alguma

das muitas e importantes fazendas confiscadas, que dian-

te me estiveram por tantos annos, fazendo objecto do

cobiça, e que dcsapparcceram da minha vista, sem nun-

ca me haverem servido de estimules para a tentação.

A sentença proferida pela actual, e séria juncta

das mesmas aguas-livres dá mais clara idéa do terrível,

e façanhoso caracter do sobredito coxo, e do nenhum
crédito que se deve dar ás suas imposturas.

Tenho na presente carta, expendido quanto basla

para rebater a audácia, e falsidade das calumnias que se

me imputaram, c por isso eu te recommendo, meu filho,

que a faças copiar, c guardar por cautela, para perpetua

memoria dos nossos vindouros.

Marquez.
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CONFUTAÇÃO

Das duas miseráveis calumnias de que a praça de Al-

meida se entregou no anno de 1762 aos castelha-

nos, pelo governador delia, por ordem, que para isso

tivera do marquez de Pombal ; e que similhanlemen-

te foi agora entregue a ilha de Santa Catharina
y

por outra ordem expedida pelo mesmo marquez ao
governador delia.

Nunca se pôz em publico mais descobertamente o des-

atinado, e temerário espirito da calumnia, sempre vigi-

lante em aproveitar quaesquer pretextos, que encontra

para denegrir gratuita e implacavclmente, o nome do

marquez de Pombal, do que o que agora appareceu des-

mascarado nas suas imputações acima indicadas.

Por isso não será necessário fazer grandes apolo-

gias para lhe disputar todas as cores, que podessem fin-

gir nellas a menor apparencia.

Quanto á primeira calumnia. Basta reflectir-se em
que no foro da razão, e da justiça tudo o que é in-

verosímil, e disforme, se reputa por falso. E que não po-

de haver cousa mais disforme, e inverosimil aos olhos

de todos os que viram, e presenciaram o que na verda-

de se passou no anno de 1762, do que persuadir-se, que

eu por uma parte trabalhei infatigavelmente de dia e de

iioute com os honrados officiaes da secretaria (que hoje

estão vivos e sãos) para servir, e ajudar a el-rei meu amo

em descobrir os meios (que não haviam) para formar, pa-

gar, vestir, e armar o exercito de quarenta mil infantes,

c de seis mil cavallos, que destruiu o inimigo.

E por outra parte mandasse ao governador da pra-
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ca de Almeida a entregasse clandestinamente aos ditos

inimigos, sacrificando, com aquellas nunca vistas fadi-

gas, toda a minha honra.

O que é verdade ao dito respeito, e consta de ou-

tras testemunhas vivas da mais reconhecida authoridade,

foi que logo que constou, que o dito governador da praça

de Almeida não correspondia nos seus comportamentos

ao conceito, que delle tinha formado toda a nobreza da

mesma corte, mandou el-rei immediatamente expedir ao

conde de Bobadella a ordem, que lhe participei para se

introduzir em toda a diligencia na referida praça
;
que

porém achou o sitio já tão apertado, que por maiores

que foram os seus trabalhos, não poude entrar na mesma
praça, por estarem na guarnição delia com os seus regi-

mentos, os dous valorosos, e honrados coronéis () ; e

havendo então intimado ao dito governador, as mais vi-

vas instancias para o dissuadirem da barbara, e fraca re-

solução, que publicava de entregar a mencionada praça,

quando tinha muito com que se defender, todo o frueto

que tiraram das suas vivas instancias, foi amotinar o mes-

mo governador contra elles, os ofliciaes das tropas auxi-

liares, e todos os paizanos do povo, até forçarem os mes-

mos coronéis a convirem ultimamente na capitulação,

que elle queria, que fosse de se renderem todos prisio-

neiros de guerra, e que os ditos coronéis reduziram aos

termos mais decorosos, com que foi assignada.

Factos, que existem na memoria dos sobreditos ofli-

ciaes da secretaria de estado, dos sobreditos tres gene-

raes, e de todos os ofliciaes seus subalternos, que com
elles serviam.

(*) Francisco Micleaue, e Fernando da Costa de Attaí-

de, actualmente generaes.
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Quanto á segunda calumnia. Para excluir total-

mente a igual temeridade delia, nao é necessário nada

mais, do que por uma parle, verem-se na secretaria de

estado as minutas, e registros das repetidas c circum-

stanciadas ordens, que recommendaram cílicacissimamenle

a grande importância da conservação da referida ilha;

que a presidiaram com um governador general eotíiciaes,

de quem ate áquelle tempo havia a melhor opinião, e

com um numero de tropas tal, qual nella nunca se tinha

\isto ; e que a fortaleceram e a proveram com as gran-

des e extraordinárias quantidades de munições de guer-

ra, e de boca, que confessaram os castelhanos, nas suas

relações, acharem nella, depois da vil entrega que se lhes

fez.

Ordens, das quaes foram, e sao actuaes aulhoriza-

das e legaes testemunhas de factos próprios, os senhores

secretários de estado Martinho de Mello e Castro, e Ai-

res de Sá e Mello, e finalmente os honrados oíRciaes de

secretaria, que as expediram, e em cuja guarda devem

de estar os registros, e minutas delias. Ordens, de que ha

alguma lembrança de que foram, no seu tempo, commu-
nicadas ao augustissimo senhor rei D. Pedro, que Deus

guarde por felicíssimos e larguíssimos annos.

O marquez de Pombal.

APOLOGIA

Sobre a calumnia da irreligião.

k maior affronta, que se pode fazer a um homem chris-
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Ião, c honrado, é a de o infamarem de irreligioso; por

isso os meus gratuitos, e já perdoados inimigos, procu-

rando ferirem-me no mais intimo do coração, tractaram

penetral-o com o mortal golpe desta mortal inventada

calumnia, sem terem reflectido em que, de nenhuma sor-

te, a poderiam fazer applicavcl aos meus procedimentos.

Não pertencendo nem aos homens, nem ainda a

mesma igreja perscrutar os segredos do coração huma-

no; porque são immediata e privativamente reservados a

Deus, é necessário que reduzam os seus juizos, e as suas

decisões ao que lhes pode constar pelos factos externos.

Daqui \em pois, que para se julgar da religião de

qualquer reino, c da fé dos habitantes delle, não ha ou-

tra alguma regra, que nao seja a de conservar o culto

geral, que nelle se dá ao supremo Senhor do céo c da

terra
;
porque o mesmo culto geral se deve de crer, que

é o particular de todos, c de cada um dos indivíduos,

que o habitam.

Sendo pois Portugal o paiz da Europa, onde a re-

ligião se conservou sempre mais pura, e illibada ; sendo

por isso o paiz, onde tem resplandecido a religião, e o

culto Divino ; sendo eu nelle nascido c criado por pães,

e avós muito religiosos, não ha razão alguma para se

presumir contra mim, e se imputar que me desnaturali-

zei da minha própria pátria, e da educação e costumes,

que recebi e herdei de meus progenitores, para me pre-

cipitar no absurdo de ser irreligioso.

E muito menos ainda, quando o contrario se prova

por uma longa serie de actos positivos, pelos quaes se

conclue, que sempre cuidei em imitar os meus ascenden-

tes (quanto em mim esteve) no zelo, e observância do

culto Divino, e da religião, actos, entre os quaes, (con-

strangido pela necessidade da natural defeza) não posso

deixar de fazer memoria dos seguintes:
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i.° Achar-se-ha no livro das providencias do terre-

moto do anno de 1735, que eu (com preferencia a todas

as outras grandes urgências daquella calamidade) traba-

lhei infatigavelmente para restabelecer os pflicios Divinos

na santa igreja patriarchal («), vencendo para isso as

muitas difficuldades, que o mesmo faz vôr em muitas

partes.

2.° Achar-se-ha quanto forcejei contra as outras in-

fatigáveis diligencias, que fiz, por que as religiosas de-

dicadas a Deus, e abandonadas pelos seus respectivos

prelados, que se achavam expostas nas praças, e nas

ruas, fossem recolhidas em decentes clausuras, como ef-

fectivamente o foram com os grandes subsídios de di-

nheiro, e com as muitas e providentes ordens, quo no

registro da secretaria de estado dos negócios do reino se

acham manifestas.

3.° Achar-se-ha, que a primeira parochia de Lisboa,

em que se renovaram os offieios Divinos, foi a de nossa

(*) Yeja-sc o vol. I.° png. 283 e 289 t
alli se encontrarão

as grandes, e admiráveis providencias sobre este objecto. O
incomparável marquez de Pombal, cheio de grande animosi-

dade, estava dando estas providencias na occasiao em que a

natureza obrava com as suas rigorosas leis, e abria bocas na

superíicieda terra, fazendo eahír os edifícios sobre os desgra-

çados habitantes de Lisboa ; ao mesmo passo que se iam de-

vorando pelo fogo os maiores,, c mais magestosos monumen-
tos da grandeza de Portugal : assombrosos estragos que cau-

sou o dito terremoto !

!

Este espectáculo tão horroroso, aífligiu, e desanimou to-

dos os infelizes moradores de Lisboa, gritando ao céo, que os

livrasse de tamanho mal. O marquez de Pombal, então an-

dava ao lado do grande monarcha D. José 1., este cheio de
terror por ver esta desgraça, perguntou ao marquez: o que
devemos fazer neste caso? respondeu elle : senhor, enterrar

os mortos, e cuidar nos vivos.

Nota do editor da? edições anteriores a esta fquinta).
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Senhora das Mercês, de que sou padroeiro, e perpetuo

juiz da irmandade do Santíssimo Sacramento.

4.° Achar-se-ha, que havendo desde antigos tempos,

nas casas que possuo, místicas ou contíguas á mesma
freguezia, uma porta aberta para ella, e tendo-se-me re-

petidas vezes ponderado, que isto era uma grande rega-

lia, de que não gozava outra alguma pessoa da côjUe,

mandei fechar com pedra e cal a dita porta, respondendo

ás instancias contrarias, que nem eu mesmo devia con-

servar uma regalia, que dava logar a apparecer o San-

tíssimo Sacramento domiciliário da minha pobre casa

;

o que fazia ver um certo modo de convivência, e de fa-

miliaridade indecorosa entre o supremo Senhor do céo

e da terra, com seu humilde servo.

5.° Àchar-se-ha, que no oratório da casa da minha as-

sistência se tractou sempre o culto Divino com o maior de*

coro, e asseio, e se disseram em todas as manhas muitas

missas, não só part as pessoas da família, mas também

para as da visinhança; e se frequentavam muitos actos de

devoção, e os sacramentos da confissão, e da Eucharistia.

6.* Achar-se-ha, que na quinta de Oeiras principia-

ram as obras pela edificação e ornato da decente e de-

vota capella, que alli se acha publica.

Que nella se dizem missas cm horas diíTerentcs,

para se aproveitarem não só as pessoas da família, mas

as da villa, de occupações diversas.

Que na mesma capella se fazem decorosamente as

funeções, ou festas da igreja, eque nella se entoou sem-

pre em todos os sabbados a ladainha de nossa Senhora,

em canto de órgão.

7.° Achar-se-ha, que na outra quinta da Granja tam-

bém principiaram as obras da reedificação das casas pe-

la decente ermida, que nella existe decorosamente orna-

da, e provida de todas as alfaias concernentes ao culto
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Divino ; e com missa, e capellão pago á minha própria

custa, em beneficio daquellas visinhanças.

8.
e Achar-se-ha, que a outra reedificarão das peque-

nas casas da quinta do Alqueidão, ou das Mercês, tam-

bém principiou pela ermida, até a pôr na decência, e as-

seio, em que hoje se acha.

9.° Achar-se-ha, que fiz sempre viver a numerosa

família, na parte principal, devotamente, e na outra par-

te, tão regulada, que nem ainda os criados de pé deram

a pessoa alguma motivos de queixar-se, e que, se entre

elles se achou algum menos bem morigerado, foi logo

despedido.

10.° Achar-se-ha, que me conservo ha muitos an-

nos ministro da ordem terceira de nassa Senhora de Je-

sus, por um notório eíFeito da devoção, que desde os

meus princípios, e primeiros annos, tive á dita ordem, e

com o fim de contribuir com a minha jóia para ajudar

os actos de caridade, que nella se exercitam, e a que eu

procurei sempre assistir nos que eram de maior conse-

quência, não obstante as minhas nunca interrompidas

oceupações do ministério.

11.° Achar-se-ha, que o mesmo observei sempre a

respeito da outra irmandade do Santíssimo Sacramento

da freguezia de nossa Senhora das Mercês, fazendo-me

juiz perpetuo delia, como acima digo.

12.° Achar-se-ha, que quando o cardeal patriarcha

declarou a prohibiçao de se comerem ovos, e lacticínios

na quaresma, não obstante dizer-se-me, que s. cm.
u
não

podia fazer a dita prohibiçao, e não obstante que es-

ta era a minha tal, ou qual opinião, respondendo eu que

muito menos podia pelo meu próprio arbítrio desobede-

cer em publico ao pastor, de quem era ovelha, passei

logo, e fiz executar uma apertada ordem, em cuja ob-

servância não entrou em minha casa algum daquellcs
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comestíveis prohibidos, em quanto o dito eminentíssimo

prelado não declarou que eram permittidos.

13.° Achar-se-ha, que em toda a corte nem houve

quem me excedesse na reverencia com que em toda a

parte tractei o mesmo eminentíssimo prelado, nem na

exactidão com que em todas as festas do anno fui tomar-

Ihe a benção, ajoelhado.

14.° Achar-se-ha, que sempre appareci com filiai

sujeição diante dos meus parochos, sem nunca deixar

de me confessar com elles pela desobrigação da quares-

ma, posto que em outras occasiões tivesse diversos con-

fessores.

Finalmente creio que basta o que tenho aqui lem-

brado, para persuadir-me a que contra tantos, e tão suc-

cessivos actos positivos, e de notoriedade publica, não

poderão ter feito impressão nos juízos prudentes, vozes

genéricas, vagas, c improváveis por sua natureza, em
quanto referidas a supposições falsas, para então com
ellas se pretextarem declamações inteiramente] livres, e

temerárias.

O marqucz de Pombal.

APOLOGIA

Sobre a cahtmnia de ter mandado alguns milhões de

cruzados para o banco' de Hollanda.

I?
fjsta nova injuria se vè claramente, que foi inventada,

depois que fiz apresentar á côríe a minha supplica apo-

logética, por alguma das pessoas a quem necessariamente

havia de chegar a noticia do conteúdo nelja.
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Viu-se, que as grandes riquezas de que me tinham

arguido não eram consistentes da fazenda real, como an-

tes se quiz persuadir ; mas sim consistiam nos bens pa-

trimouiaes da minha casa, nos bons da coroa, e ordens

com que o senhor rei D. José os honrou, c augmentou,

nas acquisições, e herança de meu tio, de meus dous ir-

mãos, e da minha primeira mulher, na estreita união em
que vivi sempre com os ditos irmãos, na minha econo-

mia domestica, na minha moderação em evitar ostenta-

ção eappctites, no necessário augmento com que o com-

mercio, e manufacturas acrescentaram todos os rendi-

mentos das casas, e dos fundos da terra.

Viu-se, digo, tudo isto claro e manifesto, e não se

podendo já imputar aquellas arguidas riquezas, e com-

pras de bens de raiz, e obras feitas, a dinheiros da

fazenda real, excogitou-se a nova idéa, de que os ditos

dinheiros foram mandados finalmente para os bancos

de Hollanda.

Idéa, que fez ver claramente, que a pessoa que a in-

ventou não sabia senão, por uma parte, que tinha um
ardentíssimo desejo de me calumniar, c pela outra parle,

que tinha ouvido que em Hollanda ha um banco para

guardar dinheiro
;
porque se além disto se estendessem

os seus conhecimentos, é bem fácil de ver, que não po-

ria em publico absurdos tão grandes, e disformes, como

são os seguintes

absurdo 1.

A todos os professores de jurisprudência é notório,

que a verosimilidade, e a inverosimilidade constituem

os dous pólos fixos, que sustentam as provas. Para se

crer que é certo, o que é verosímil, e falso, o que é in-

verosímil, não ha inverosimilidades mais disformes, do

qirc são as seguintes

:
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Não cabe em algum juizo, que quem por 26 annos

successivos procurou com inauditos disvélos exercer, e

praticar os meios, que a arithmetica politica, e a econo-

mia do Estado aconselham, para impedir, que os estran-

geiros continuassem a cxlrahir a moeda deste reino, o

privasse nos fins da sua vida dos milhões de que se trá-

cia, para ir engrossar com clles os bancos de Hollanda.

É igualmente incompatível com o bom uso da ra-

zão natural, que um ministro, como eu, que não acei-

tou jamais, nem recebeu tantos e tão importantes orde-

nados, como eram os dos consideráveis cargos que ser-

viu, que não quiz ter nunca, nem o menor interesse no

commercio, ou receber donativo algum, nem ainda do

seu próprio amigo e senhor natural, tendo honra bastan-

te para renunciar todos estes interesses lícitos, c hono-

ríficos, que ao mesmo tempo tivesse a baixeza de fazer

roubos á real fazenda, com o fim de os mandar deposi-

tar no referido banco da republica de Hollanda.

Contem outra disforme monstruosidade, que remo-

ve de si toda a crença: que constando por uma parte pe-

la dita supplica apologética, e pelas duas relações a ella

ju netas debaixo dos números 3, e 4, que foi necessário

render a minha casa setenta e tantos contos de réis de

bens de raiz, tomar âe empréstimo cincoenta mil cruza-

dos ao cofre do ausente João Fernandes de Oliveira,

trinta e dous mil cruzados á meza da misericórdia de

Lisboa, quinze mil cruzados a Manoel José de Figueire-

do, quatro contos de réis adiantados a David Pury, para as

obras, e negócios da mesma casa, em que esta se acha

gravada com a divida dos cincoenta eum contos de réis,

que manifesta a dita relação, marcada com o numero 3;

que constando tudo isto, digo, por uma parle me achas-

se eu empenhado, e pela outra com cabedaes redundan-
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tes para mandar pôr os tacs poucos milhões nos bancos

de llollanda.

Da mesma sorte se acha diametralmente contradí-

ctorio com Ioda a apparencia da razão, que eu, que na

idade de i9 annos fui constrangido a deixar as distin-

ctas honras, c estimações com que me distinguiu a corte

de Vianna de Áustria, por me haverem segurado os mé-

dicos, que nao poderia vencer outro inverno, se me de-

morasse em o norte, fosse agora, com perto de 80 an-

nos, preparar-mc para me ir estabelecer em llollanda

entre estranhos, c fazer alli uma tristíssima figura, dei-

xando a minha casa, c as famílias de meus filhos, gen-

ros, c filhas abandonadas no clima benigno da minha

própria pátria.

absurdo 2.°

Nao presume o direito, nem que se impute o deli-

.

cio ao que nao teve causa para delinquir, nem que ain-

da sé allegue prevaricação contra o que nao teve interes-

se em a commetter ; e nos termos acima referidos se \è,

que eu nao linha causa, ou interesse algum, nos transpor-

tes dos ditos milhões para a llollanda.

Nao foliaria nelles o imentor da referida idéa sç

soubesse que cousa elles eram.

Um milhão de cruzados, cm prata, tem mil arrobas

de peso, e necessita de cento e vinte duas bestas de car-

ga para o transporlarem, a razão de outo arrobas cada

uma.

Outro milhão de cruzados em ouro, tem de peso ses-

senta e seis arrobas e três quartas, com pouca dilíeren-

ça, e necessita pelo menos, dezouto das sobreditas bestas

para se mover de uma para outra parte; c já se vé, que

os extraordinários pesos e volumes de um só dos ditos
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milhões, não poderia sahir de uma casa, nem poderia en-

trar em outra sem grande ruido, de que não houve

nunca o mais leve rumor, e nem conhecimento de todas

as famílias das mencionadas casas*

Sendo pois a única casa de que poderiam sahir os

taes milhões, o erário real
;
porque em nenhuma repar-

tição da fazenda real, pára dinheiro algum, nem ainda

em módicas quantias ; é certo que não sahiu delle, por-

que todo o grande numero de oíficiaes de que se com-

põe a meza grande, e as quatro contadorias, nunca viram

sahir, nem ouviram que sahisse tal dinheiro ; e para se

concluir que não sahiu, bastará recorrer aos livros das

quatro contadorias, e combinal-os com o diário da meza

grande
;
porque com esta combinação ficará claro, que

todo o dinheiro que entrou, ou sahiu por decretos para

despezas do real serviço, ou ficou nos cofres da moeda

correu le.

E sendo a minha casa aquella,em que devia entrar

o supposto dinheiro, também é certo que nem alguma

das cento c tantas pessoas, de que se compunha a minha

família, nem algum dos oíficiaes, ou soldados da guarda

que me acompanhava, fazendo scntinellas contínuas em
todos os lados da mesma casa de dia, e de noute, viram

jamais nclla peso, ou volume algum, ainda menos ruido-

so, por modo claro ou clandestino.

Não era possível que tal vissem, porque foi sempre

notório não só a todas as pessoas da sobredita família,

mas também ás de fora, que entravam com familiaridade

na minha contadoria, que nclla se não recebeu, nem dis-

pendeu dinheiro algum, senão publicamente nas manhãs

dos domingos, na presença de todos os feitores, e pro-

curadores, c das ditas pessoas que se achavam presen-

tes; c porque sempre vivi em publico sem oceultar cou-

sa alguma do que tocava á economia da minha casa, e

M. I>E POMBAL. II. 14
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sem ler outros segredos, que nao fossem os que frtziam

indispensáveis os negócios da côrle.

Ultimamente os suppostos milhões, que nunca tive-

ram existência, no caso (figurado por este só momento)

ainda que a houvessem tido, era preciso para serem trans-

portados) que eu tivesse algum grande negociante estran-

geiro ao qual os confiasse para m'os guardar, c remetten

E nao tendo eu tido algum tracto com negociantes

daquelles, que não fossem David Pury, Thomaz Moine,

Henrique Vermarch, Daniel Gilde Mester, e Luiz Cauto»

fer, é certo c notório que nenhum dclles teve nunca nos

seus cofres dinheiro algum meu, antes sempre estiveram

disso tão longe, como vou a ponderar, e é notório pelos

factos, e relações acima indicados.

O primeiro, do seu dinheiro me adiantou quatro con-

tos de reis por conta dos alugueis das casas em que

vive, para eu occorrer ao pagamento das férias das obras

do Carmo.

O segundo, fez outro similhantc adiantamento de

alugueis da quantia de um conto e duzentos mil réis,

também para com elles remediar outra necessidade.

O terceiro, para ser pago das madeiras que forne-

ceu para as minhas obras, foi necessário que também se

pagasse pelos outros alugueis das casas cm que mora»

O quarto, também consta pela mesma evidencia dos

factos, que para cu acabar, nas casas contíguas ao mos-

teiro de S. Alberto, ás Janellas-Verdes, o quarto que

olha para o mar, foi necessário que por falta de ter di-

nheiro próprio, Ih'as deixasse captivas até o anno de

1781, para se pagar nos alugueis delias.

E o quinto, emfim, pretendendo que eu lhe man-

dasse acrescentar cinco apartamentos, ás casas em que

vive, e offerecendo-me uma at tendivel maioria pelo pre-

ço, e augmento da referida obra, viu elle, e viu todo
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áquelle bairro, que por eu não ter dinheiro com que o

podesse fazer, lhe obriguei as ditas casas em escriptura

de 1 3 de janeiro deste presente anilo, para nellas viver

de graça por tempo de nove annos, para se pagar nos

alugueis delias do referido acrescentamento, que devia

fazer com a sua despeza,

De sorte que por todo o referido se conclue, que

nenhum dos ditos negociantes teve nos seus cofres di-

nheiro algum meu ; mas que muito pelo contrario me
soccorreram sempre com o seu nos casos occorrentes;

Ultimamente, se além dos cinco negociantes se quiz

suppôr outro algum nacional, ou estrangeiro, ao qual se

attribuiu a remessa dos ditos milhões, devia apparecer

;

porque sem isso é conforme a todos os direitos, que não

se podendo jamais presumir ou suppôr factos, o mesmo
juizo se deve igualmente fazer do que não appareceu, e

do que não existiu. E se até agora não appareceu nego-

ciante algum que fosse o remettente, fica inteiramente

certo que uma tal remessa não teve a menor existência.

O marquez de Pombal.

SUPPLICA

Dirijida pelo marquez de Pombal á rainha

D. Mária I.

SENHORA :

IJuando puz nas reaesmãos da sereníssima senhora mãe
(para a fazer presente a el-rei, que Deus chamou á sua
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santa gloria) a humilissima supplica, cuja cópia terá

chegado por el-rei meu senhor á real presença de v. m.,

não podia presumir os inesperados suecessos, que agora

me conduzem aos reaes pés de v. m.

O grande duque de Sully, fundador da monarcliia

del-rei Henrique IV., que achou reduzido a não ter o

dito monarcha, nem com que sustentar-se á sua meza,

indo por isso comer fora do seu palácio, nem com que

fizesse um \estido de gala, depois da infausta morte do

dito monarcha se achou aquelle grande homem de estado

e da guerra nos funestos termos, que elle mesmo escre-

>'«• (•)

Isto fez logo ver armados contra si o numeroso

partido dos descontentes do governo del-rei seu amo, ou-

tro de invejosos, que unindo-se ambos immediatamente

tractaram de desfigurar, c fazer odiosos, e destruir todos

os estabelecimentos daquclle glorioso governo; tractaram

de espalhar contra elle as maiores imposturas, ou maio-

res refalsidades, c mais negras calumnias ; tractaram por

aquelles miseráveis meios de converter os relevantes ser-

viços de um tão assignalado ministro em delictos atrozes;

e tractaram de concentrar contra elle o ódio universal de

todo o povo, de sorte que não podia ir para parte algu-

ma da corte, ou da cidade, que se não achasse cercado

de inimigos, cm próximo perigo de ser a cada momento

assassinado.

Representou com todas estas causas a rainha re-

gente, que a sua grande alma, e a sua grande veneração

á memoria do grande rei seu esposo, não permittiriam

que ella deixasse tão desgraçado fim a um ministro, que

com tanto amor e zelo tinha servido ao rei, e reino, nem

que se visse reduzido aos ultragos da nobreza, e da ple-

(*) Sully. memorias, tomo 8.*
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be um homem, que o mesmo rei tinha honrado: suppli-

eando á dita princeza, que lhe desse licença para sahir do

paço, e da corte para as suas terras.

Não podendo, senhora, comparar-me com o duque

de Sully em merecimentos, é porém certo e publico em
todo o paço de v. m. , e em toda a cidade de Lisboa,

que me acho igual com elle na .desgraça, e nos motivos,

com que recorro á real clemência de v. m., supplicando-

lhe que se sirva de me verificar a escusa que tenho pe-

dido de todos os logares, que occupei até agora, e de me
permittir licença de ir passar em Pombal o ultimo espa-

ço de tempo que me resta de vida ; tendo por certo que

na superioridade incomparável, com que as reaes virtu-

des de v. m. se exaltam sobre a rainha de Medicis, não

poderei deixar de encontrar, pelo menos, aquelles mes-

mos, efleitos de benignidade, que naquella princeza acha-

ram os rogos do duque de Sully.

Aos reaes pés de v. m.

O marquez de Pombal.

CARTA

Por que s. m. faz cessar os abusos, e as desordens com
que a malícia , e a cobiça arruinaram grande par-

te da lavoura , e da industria dos seus vassallos.

c onsistindo a sustentação, e as riquezas essenciaes de

todos os povos nos primitivos cabedaes, que produzem

a lavoura, e a industria dos habitantes delíes: devendo



214
por isso animar-se a primeira, e favorecer-se a segunda;

de sorte, que os fructos naturaes, e industriaes, que, so-

bejando era uns logares, constituem nelles um cabedal

inútil e morto, possam renascer, e fazer-se lucrosos pela

exportação para os outros logares, que delles necessitam:

tive certas informações, de que umas das grandes desor-

dens, e das inauditas vexações, que a malícia, e a cobiça

abortaram nos dous séculos próximos precedentes, foram

as de se irem àccumulando estorvos, para que os sobre-

ditos fructos não podessem gyrar entre os meus vassal-

los; porque depois de haverem pago muitos os primeiros

direitos da sahida nas terras, que os produzem, e fabri-

cam (e ainda aquelles, que por sua natureza os não de-

vem), vão pagando, e repagando outros tantos direitos,

quantos são os portos, fozes, e barras, onde entram ; e

as cidades, e villas, por onde transitam; sem se fazer dif-

ferença alguma, nem mesmo entre os géneros, que são da

primeira necessidade, e que são redundantes para se fa-

vorecerem tanto, quanto se requer, e o costuma praticar

a bem regulada economia de todas as nações civilizadas.

Ao mesmo tempo tive igual informação, de que conser-

vando justamente os senhores reis meus gloriosos prede-

cessores ao Algarve os privilégios de reino, em memoria

dos assignalados serviços, que os habitantes delle fizeram

á minha coroa; foi tal o abuso, que se fez desta distinc-

ção honorifica, que, devendo lembrar somente para tudo

o que fosse favorável aos seus moradores, se foi conver-

tendo tanto em ódio delles, que os chegaram a excluir

como estranhos de todos os benefícios, de que sempre

gozaram, e estão ainda gozando todas as outras provín-

cias de Portugal no commercio da terra e do mar, que

entre si fazem por carretos de terra, e por fozes e bar-

ras. E querendo estender os effeiíos da minha indefecti-

vel justiça, e da minha paternal, e pia providencia á in-
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teira extirpação dos sobreditos abusos, incompatíveis com

o bem coiumum dos meus vassallos, e com a igualdade,

com que para todos elles devem descer do throno as

graças, e os benefícios, com que procuro promover entro

elles a abundância, e a felicidade ; hei por bem, e me
praz, quero, é minha vontade, e mando, que aos referi-

dos respeitos se observe daqui em diante o seguinte:

§ 1. Mando, que a respeito de todas as espécies

de grão, de legumes, de farinhas, de louças, de cal, de

tijolo, de telha, de madeiras, de pedras, e de mós de moi-

nhos, que forem produzidos, ou fabricados nestes reinos,

se observem as leis e decretos, com que se acham por

mim favorecidos os moradores da minha corte, e cidade

de Lisboa ; estendendo umas e outras a todas as terras

das províncias e comarcas deste reino, e do do Algarve;

para serem livres de todos os direitos de entrada, ou sa-

bida, de sizas, de imposições, de contribuições, de por-

tagens, de almotaçarias, de amostras ; ou sejam conduzi-

dos por carretos de terra, ou transportados por mar, ou

por fozes nas embarcações próprias dos meus vassallos

;

porque, sendo-o assim, passarão, e gyrarão livremente

de umas para outras províncias, e de umas para outras

terras, sem o menor encargo, ou embaraço algum : de-

baixo das penas de suspensão até nova merco, dos ma-

gistrados, que qualquer, ou quaesquer direitos extorqui-

rem contra o nesta ordenado ; de perdimento dos oílicios

aos officiaes de justiça, ou fazenda, sendo proprietários,

ou do valor delles, sendo serventuários ; e de pagarem

todos, ou qualquer dos sobreditos, contra o qual primei-

ro se requer, anoveado ás partes o damno, que lhes hou-

verem causado.

§ 2. Mando, que as carnes salgadas, seccas, ou

de fumo, que sahirem do Algarve para a minha corte, e

cidade de Lisboa, e provincias do continente deste reino,
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não paguem mais direito algum de sahida, qualquer que

elle seja. Porém pelo que pertence ás entradas no sobre-

dito reino do Algarve, pagarão as ditas carnes transpor-

tadas, ou conduzidas por terra das províncias, sómonte

dez por cento de siza, cobrados nas respectivas alfande-

gas.

§ 3. Sendo também informado, de que na pro-

víncia do Alemtéjo, e reino do Algarve costuma haver

uma tal abundância de courama vácua, e cabriia em ver-

de, que fazendo cessar a razão, com que se estabeleceu

a ordenação do livro quinto, titulo cento e doze, e reso-

lução de 11 de dezembro de 1756, requer a extensão

do alvará, que a favor da companhia das carnes mandei

publicar em 7 de novemhro de 1765 : mando, que os

fabricantes de solas, atanados, marroquins, e mais cor-

tumes da cidade de Lisboa, e províncias da Estremadu-

ra, do Alemtéjo, e de todas as outras deste reino, e do

do Algarve, até o fim do mez de janeiro de cada um an-

uo, façam relações das dúzias de pelles de cada qualida-

de, que sem dolo, ou engano entenderem, que lhes são

necessárias para as suas respectivas fabricas : remetten-

do-as por elles assignadas ao superintendente geral das

alfandegas das províncias do sul : pondo ao mesmo tem-

po commissarios nas cidades, e villas principaes de to-

das as sobreditas províncias, com as ordens e dinheiros

necessários para comprarem as pelles pertencentes ás

suas commissões, pelos preços communs das terras, sem

excesso, nem diminuição : ficando tudo o referido debai-

xo da inspecção do sobredito superintendente geral. O
qual mando outrosim, que logo que passar o ultimo dia

do mez de junho de cada um anno, de os necessários

despachos de* sahida a todos os interessados em toda a

sobredita courama verde, que lhes requererem para ex-

trahirem, pagando os direitos, que por ellas deverem.
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§ 4. Item: pára de uma vez arrancar a prejudi-

cial, e odiosa differença, que nas mezas de arrecadação

da dita cidade de Lisboa, e nas mais destes reinos, se

tem feito entre os frtictos e géneros vindos do Algarve,

e os das províncias de Portugal ; mando, que tal diffe-

rença se não torne daqui em diante a fazer : e que mui-

to pelo contrario, conservando o mesmo Algarve as pre-

rogativas de reino para tudo o que é honorifico, seja in-

teiramente regulado pelas províncias de Portugal, assim

para o pagamento dos direitos de sahida do Algarve, en-

trada em Lisboa, e portos deste reino ; como para tudo

o mais, que lhe fôr útil, e favorável. O mesmo ordeno

outrosim, que se pratique a respeito dos fructos, e gé-

neros, que forem embarcados, e conduzidos dos portos,

e terras deste reino para o continente do Algarve,

Salvaterra de Magos, i de fevereiro de 1773.

Rei.

O marquez de Pombal

RELAÇÃO
*

Das dividas, que deixo na minha partida para a vil-

la de Fombal, para serem pagas por meu filho o

conde de Oeiras com a maior brevidade, que couber

no possível, preferindo as que não vencem juros, e

entre aquellas as que são de menores quantias.

Dividas das obras das propriedades de Lisboa, e outras

dividas que não vencem juros.

Ao mestre José António Monteiro, do

resto de muitas madeiras, que se lhe com-
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praram para as obras, e ree<lilica<;ões das

propriedades das casas, que tenho em Lis-

boa, por cujos rendimentos se costumava

ir pagando o referido mestre 10: 2 30 $719
Aos contractadores do Paço da ma-

deira António Francisco, e seus sócios, de

taboados, que sahiram da sua estancia pa-

ra a reedificarão das casas do Carmo, que

também se devia pagar dos rendimentos

delias 3:G00
fS00O

Ao mestre serralheiro Gonçalo José,

das obras de seu oflicio, que fez para as

sobreditas rccdilicações , se achou agora

dever-lhe de resto t 900$000
Ao mestre canteiro Manoel Vicente,

de outro resto de pedrarias, que forneceu

para a obra fronteira a santa Maria Ma-

gdalena 259g272
A Guilherme Wcingarthen, de umas

cancellas de ferro, que se ignorava acha-

rem-se ainda por pagar 869$700
A Manoel Caetano de Mello, de uma

dúzia de planchas, que vendeu para as di-

tas obras 152S000
A António Rodrigues Martins, do re-

sto das planchas, que costumava comprar

por minha conta na cidade do Pará (note-

se que este dinheiro se deve entregar a

João António Pinto da Silva) que sempre

se empregou, e recebeu nesta corte o di-

nheiro das planchas, que mandei comprar

pelo dito António Rodrigues Martins, para

elle remetter cm razão de correspondência,

que ficou conservando com o sobredito,
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desde que se recolheu daquelle Estado a es-

te reino.

Á fabrica do engenho da madeira,

que lambem se ignorava 600$000
A Manoel José de Figueiredo, que

tem loja de bebidas na rua Nova de El-Rei,

as quaes lhe pediu o contador do marquez

Estevão António de Montes, na confiança

da amizade, que com elle tem, e da sua

abundância de cabedaes, para não pararem

os pagamentos das férias das obras do Car-

mo, e dos jornaes dos artífices, que nellas

trabalhavam 600#000
A Daniel Gildemester, pelo valor de

um adereço de diamantes, que se lhe com-

prou para o casamento do conde da Redi-

nha, e de que tem escripto de obrigação

assignado pelo marquez 5:i20$000
A António Roger, cravador de dia-

mantes, do resto de outras peças, que fez

do seu officio
" 200$000

A Manoel José de Carvalho, por uma
conta de fazendas brancas 174$730

A João António 2ii$360
Ao mestre correeiro Manoel José Gon-

çalves, do resto das muitas obras do seu
j

officio, que tem feito para a minha casa,

depois de muitos annos 4688760
A diversos outros artífices da minha

casa, por dividas, que se ignoravam, e ago-

ra appareceram 1:000$000
A Francisco José Lopes, de prémios

de seguros, que fez das minhas casas em
Lisboa Í50$000
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A David Pury, que se está pagando

pelos alugueis das casas da rua Formosa 3:000$000

Rs. 27:169$561

Dividas que vencem juros.

Aos religiosos Agostinhos descalços

do convento de santa Rita 5:600$000
Aos Marianos 7:200$000
Aos religiosos de santo Agostinho do

convento da Graça 1:600$000
Aos ditos da collegiada de santo An-

tão l:24li$000

Aos herdeiros do Sebastião Pedro de

Mello de Povoas 2:000$000

Rs. 17:646^000

Resumo

Dividas das obras, que não vencem

juros 16:611^691
Dividas de outros, que lambem não

vencem juros 10:557$870
Dividas com juros 17:646g000

Rs. 44:815$561

Pombal, Vi de março de 1777.

O marquez de Pombal.
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CARTA
Regia dirigida a& marquez de Pombal, na qual s. m.

o comtiluc seu plenipotenciário, e logar-ténente na

nova fundação da universidade de Coimbra.

iilonrado marquez de Pombal : amigo, eu el-reí vos en-

vio muito saudar, como aquelle que prezo. Havendo-

me sido presente por consulta da juncla de providencia

litteraria de 28 de agosto do anno próximo passado, e

pelo compendio histórico do estado da universidade de

Coimbra, a total ruina cm que se achavam as letras na

dita universidade por eíTeitos da destruição dos bons,

e louváveis estatutos antigos ; e da cavillosa e sinis-

tra legislação^ com que depois delles foram regulados

os estudos públicos da me^ma universidade ; houve pjr

bem ordenar á sobredita juncta que, proseguindo as

suas sessões, passasse a formar na conformidade da re-

ferida consulta , e do compendio
,

que com ella su-

biu
, uma nova , e depurada legislação ; a qual não

só arrancasse, e extirpasse as raizes de tantos defei-

tos, vícios, e machinações de ignorância artificial, quan-

tas eram as que na antiga legislação se continham

;

mas também que por meio de regras, e methodos úteis,

e luminosos segurasse para sempre, e perpetuasse na

mesma universidade em estado florecente as artes, e

sciencias. Ao que tendo dado inteiro cumprimento a

mesma juncta, pondo na minha real presença novos es-

tatutos para os cursos das faculdades theologica, e jurí-

dica, e para os das sciencias naturaes, e philosophicas

;

fui servido pela carta de roboração, da mesma data des-

ta, dar-lhes authoridade, e força de leis ; mandando que

fossem publicados na dita universidade de Coimbra, pa-
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ra que nella, o cm todas as partos, a que pertencer, fossem

dados á suà inteira, e devida execução. E porque na

practiea do estabelecimento dos mesmos estatutos, c no

mais concernente ás regulações, e boa ordem da mesma
universidade poderão occorrer alguns incidentes, que

não deveriam esperar pelas decisões dos recursos dirigi-

dos á minha real pessoa, sem demoras prejudiciaes ao

prompto estabelecimento, que requer a urgência de uma
tão útil, e necessária fundação ; confiando do zelo, prés-

timo, e fidelidade, com que vos empregaes no meu real

serviço ; e do muito que vos tendes interessado no mes-

mo estabelecimento
;
promovendo-o desde o seu princi-

pio na minha real presença; dirigindo debaixo das mi-

nhas reaes ordens o trabalho da juncta de providencia lit-

teraria ; animando-o com infatigável disvélo ; e guian-

do-o com os vossos claros conhecimentos, e com a vos-

sa experimentada prudência ; e tendo eu por certo, que

nos casos occorrentes dareis todas as providencias, que

necessárias forem para os ditos importantíssimos fins

;

removendo todos, c quaesquer impedimentos, que de al-

gum modo possam embaraçar, ou retardar a prompta, e

indispensável execução das minhas ditas ordens, e das

mais em íjuc vos tenho verbalmente declarado as minhas

reaes intenções ao dito respeito : hei por bem ordenar-

vos, como por esta vos ordeno, que passando logo á so-

bredita universidade façaes nella restituir, e restabelecer

as artes, e as sciencias das ruinas, em que se acham se-

pultadas: fazendo publicar os novos estatutos; remo-

vendo todos os impedimentos, e incidentes, que occor-

rerem contra a prompta, c fiel execução delles. A estes

fins usareis não só de todos os poderes, que foram con-

cedidos a vosso quinto avô Balthazar de Faria, primeiro

reformador visitador da dita universidade, pelo alvará

da sua commissão, expedido cm 11 de outubro de 1555,
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que serviu de norma aos outros reformadores visitado-

res, que depois foram mandados á mesma universidade

pelos senhores reis meus predecessores; mas também

de todos os mais poderes, que os ditos senhores reis,

costumavam reservar para si : delegando-vos os que pa-

ra os sobreditos fins me pertencem como protector da

mesma universidade, e como rei, e senhor soberano : e

concedendo-vos, como concedo sem reserva, todos aquel-

les que considerareis necessários, segundo a occorren-

cia dos casos, assim em beneficio do dito estabelecimen-

to, como a respeito do governo litterario, e económico

da mesma universidade em todas as suas partes: obran-

do em tudo como meu logar-tenente com jurisdicção pri-

vativa, exclusiva, e illimitada para lodos os sobreditos

cíTcitos. E mando ao reitor, lentes, deputados, conselhei-

ros, officiaes, e mais pessoas da universidade, e a quaes-

quer, a quem o conhecimento desta pertencer, a todos

em geral, e a cada um cm particular, que cumpram, e

guardem o que por vós lhes for ordenado aos ditos re-

speitos sem duvida alguma
;
porque assim o quero, me

praz, e é de minha vontade na fundação da nova univer-

sidade, que estabeleço : derogando, como já tenho dero-

gado na sobredita carta de roboraçao, tudo o que até

agora se podia considerar em contrario. E para constar

a todo o tempo, ordeno que esta se registre na sobredita

universidade no livro a que tocar, entre os que de novo

se devem estabelecer, para nelle se registrar esta, e as

mais resoluções, que eu daqui em diante lhe mandar
expedir. Escripta no palácio de nossa Senhora da Ajuda,

em 28 de Agosto de 1772.

REI.

Para o konrado marqncz de Pombal.
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FALLA

Do marquez de Pombal, do conselho de estado, visi-

tador plenipotenciário, e logar-lenente del-rei nos-

so senhor para a nova fundação da universidade

de Coimbra, ao corpo da mesma, convocado á sala

grande dos paços delia, na tarde do dia 11 de ou-

tubro de 1772.

A benignidade, c a magnanimidade del-rei meu se-

nhor nunca se manifestaram mais poderosas, do que se

fizeram ver, quando se serviram de um instrumento tão

débil, como eu, para consummarem a magnifica obra

da fundação desta (illustrc) universidade.

Ella tinha feito, já ha mais de vinte e dous annos,

um dos primeiros dous grandes, e contínuos objectos

daquella paternal, e augusta providencia ; a que foi ne-

cessário profligar, e debellar com as forças do seu po-

tente braço tantos monstros domésticos, e tantos inimi-

gos estranhos, antes de poder chegar á meta da sua glo-

riosíssima carreira.

E ella constituirá agora um dos maiores, c mais

dignos motivos, com que no régio espirito de s. m. se

pôde fazer completa a satisfação, que tem dos seus fieis

vassallos: vendo authenticamente justificado pelas contas

da minha honrosa commissao, que neste louvável corpo

académico se haviam já principiado a fundar os bons, e

depurados estudos, desde a promulgação das sacrosantas

leis, que dissiparam as trevas, com que os inimigos da

luz tinham insuperavelmcnte coberto os felizes engenhos

portuguezes.

Este fiel testemunho, de que em Coimbra achei
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muito que louvar, nada que advertir, será na alta mente

de s. m. uma segura caução das bem fundadas esperan-

ças
,
que ha de conceber dos progressos litterarios de

uns dignos académicos, que de tal sorte preveniram as

novas leis dos estatutos, com o fervor e aproveitamento

dos seus bem logrados estudos; depois de se acharem soc-

corridos desde a eminência do throno com as sábias di-

recções, e com os regulares methodos, que em Portugal

jaziam sepultados debaixo das ruinas de mais de dous

séculos de funestíssimos estragos.

No meu particular tenho por certo, que os sueces-

sos hão de corresponder em tudo á expectação regia. Es-

ta plausível certeza é a que só me pode suavizar de al-

gum modo, o justo sentimento, com que a urgência das

minhas obrigações na corte, faz indispensável que eu me
despeça desta preclara academia; augurando-lhe felicida-

des iguaes aos consummados adiantamentos litterarios,

com que tenho previsto, que ha de resuscitar em toda a

sua interior integridade, o esplendor da igreja lusitana, a

gloria da coroa do rei meu senhor, e a fama dos mais

assignalados varões, que com as suas memorias honra-

ram os fastos portuguezes.

Com estes faustissimos fins deu o dito senhor á

universidade o digno prelado, que até o presente a go-

vernou como reitor com tão feliz suecesso ; e que do

dia da minha partida em diante a ha de dirigir como re-

formador: confiando justamente das suas bem cultivadas

letras, e das suas exemplares virtudes, que não só con-

servará com a sua perspicaz attenção a exacta obser-

vância dos sábios estatutos, de cuja execução fica encar-

regado ; mas também que ao mesmo tempo a ha de illu-

minar com as suas direcções; a ha de edificar com a sua

consummada prudência; e a ha de animar com as suas fru-

ctuosas applicações a tudo, o que fôr do maior adianta-
M. DE POMBAL II. 15
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mento, e da maior honra de todas as faculdades acadé-

micas.

N. B. Quando se imprimiu esta peça(Vid. l.°voJ.

pag. 147.) não havia noticia da carta que a precede, e

por isso se reimprimiu aqui a presente falia. (Este N. B.

vem já das edições anteriores.)

APOLOGIA

Ou compendio da fundação, e progressos da companhia

geral da agricultura das vinhas do Alto-Douro.

§ 1. Ainda continuavam com grande forca as suecessi-

vas e urgentes fadigas, que a calamidade do terremoto

do 1.° de novembro de 1755 fazia indispensáveis, quan-

do no anno próximo seguinte de 175G appareceu nas

barracas da quinta de Belém, o mestre fr. João de Man-

tilha, como procurador .dos principaes lavradores de ci-

ma do Douro, e homens bons da cidade do Porto, cheio do

uma consternação tal, que seria necessária uma larga es-

criptura para a explicar, como presenciei naquelle tempo.

§ 2. No meio delia pois representei ao senhor

rei D. José, em nome de todos os sobreditos, o seguinte:

Que os inglezes da cidade do Porto haviam acaba-

do de arruinar inteiramente, as importantes vinhas do

Douro, e os produetos delias.

Que já não havia meios, com que se fabricassem.

Que tinham reduzido o preço do vinho a 6 $400, ca

7$200 réis por cada pipa. Que ainda assim o não que-

riam comprar, senão a crédito de um e dous annos. Que

o dito ínfimo preço não dava de nenhuma sorte, nem



227
ainda o necessário para a cava das vinhas, que por isso

iam todas cahindo abandonadas por seus donos*

Que o abbade de Lobrigos já tinha largado a sua

igreja, por nao ter já com que pagasse a pensão delia.

Que todas as casas principaes daquelle território, se

achavam reduzidas á ultima pobreza, tendo vendido, e

empenhado até as colheres e garfos, com que comiam. (*)

(*) Este estabelecimento politico, feito em 1756, foi

utilíssimo ao paiz do Douro : e para o provar, não é necessá-

rio mais do que referir o testemunho das pessoas idosas do
paiz, de 75 aimos para cima: asquaes, como testemunhas de
vista, unanimemente confessam, e attestani, que todo o paíz

começou a melhorar de sorte sensivelmente, depois da compa-
nhia : pois que sendo a maior parte, ou quasi a totalidade das
casas existentes muito pequenas, e que indicavam pobreza
(quaes se achara pelas aldeãs das províncias do reino, e prin-

cipalmente na trasmontana), se começaram a reedificar, e a
mobilhar decentemente, e a tornarem-se também commodas
para a vida

;
que um grande numero de casas foram edifica-

das de novo, e algumas muito decentes, e até com grandeza;
que a maior parte dos proprietários de certa ordem, que até
esse lempo pessoalmente feitorizavam os seus trabalhadores,
ou mesmo que com suas próprias mãos faziam todo o gran-
geio, que lhes era possível, começaram a ter feitores, e a fa-

zerem certas, despezas extraordinárias, que até alli não faziam,
tanto na sustentação, como no modo de vestir, e mais tracta-
inento

;
que a agricultura das vinhas começou a ser regular,

tanto pelo grande, como pelo pequeno proprietário
; que no

terreno demarcado para districto de vinho, de feitoria come-
çaram a desapparecer os olivaes, soutos, matas, e a transfor-

marem-se em vinhas, e até (causa admiração !) se chegaram a
plantar vinhas em sítios, que foi preciso usar-sede ferro e fo-

go, para se quebrarem as rochas existentes, e se desenterrar
algum pó de terra oceulto, para depois dejuncto, esegurocom
uma parede, servir de sustentáculo, e nutrimento somente a
uma linha ou ordem de bacelleiros; e desta sorte se comple-
tou a plantação em não pequena extensão de algumas escar-
padas, e pedregosas ladeiras, e com um quasi igual trabalho
se plantaram muitas vinhas, em que as paredes são tantas
quantas as ordens ou linhas das videiras, segundo hoje ainda
se apresentam á vista. Tudo isto prova clara e decisivamen-
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Que as gentes da plebe, por nao terem já com que

comprassem uma gotta de azeite, comiam na quaresma e

dias de jejum as suas couves temperadas com o toucinho

te, que os lavradares do Alto-Douro começaram a ter maiores
interesses do que aquelles que tinham antes do estabelecimen-
to da companhia. Logo a companhia foi utilíssima ao paiz do
Douro. Isto mesmo mais se comprova pelo augmenlo de po-
pulação, que desde 1756 até hoje se pôde calcular quasi pelo

dobro, pois ainda que hajam algumas aldeãs, que não tenham
tio grande augmento, comtudo ha muitas, em que tem du-
plicado, e quasi triplicado : facto este, que se não encontra
talvez em nenhuma das aldêas do reino, e da mesma época

bem poucas villas, e cidades do reino terão augmentado tan-

to em população. Deste facto, e dos antecedentemente referi-

dos se conclue também, que os habitantes do Douro eram
mais felizes, e tinham mais interesses do que os das outras al-

deãs do reino, e que tinham uma melhor subsistência do que
antes de 1756; pois que todos os grandes políticos estão per-

suadidos, que o augmento da população anua a par, e é uma
consequência certa, da tirme, e regular sustentação, e quesem
meios de subsistência não ha augmento de população, sejam

quaes forem as leis promulgadas para similhante hm.
Igualmente se pódc provar, que assim como a compa-

nhia foi utilíssima ao paiz do Douro, também o foi para a ci-

dade do Porto.

Ê voz publica, que o Porto antes da instituição da com-

panhia não tinha casas fortes de negociantes de vinhos, e até

nem de outros effeitos, como tem presentemente : que não ha

negociante rico, que não tenha sido leito pelo negocio do vi-

nho : que dos negociantes de outras géneros passam muitos

para o negocio dos vinhos, e que são raros aquelles, que

deixando o do vinho, passam pnra o negocio dos outros géne-

ros. Logo os negociantes de vinhos tcem tido maiores interes-

ses do que tinham antes da companhia, e junctamente teera ti-

do maiores interesses do que os outros» negociantes; e sem

duvida nascircumstancias do negocio dos vinhos com a exis-

tência da companhia, faziam-se muito difficultosas as fallen-

eias nos negociantes de boa fé, porque não havia grandes alter-

nativas no preço do vinho, nem grande empate pela excessiva

abundância era relação aos consumidores, pois que a quanti-

dade annual do consumo da Inglaterra era regulada.

Em quanto aos negociantes de mercadorias da cidade' do

Perto, igualmente se pôde provar, que elles tiraram maiores
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dos seus porcos, que criavam

;
que aquella geral, e ex-

trema pobreza linha causado também quasi geral prosti-

tuição das filhas dos lavradores, e senhores dos vinhos,

porque os ditos inglezessó compravam aos que lhe faci-

litavam as mesmas filhas para . . . seguindo-se daquellas

facilidades grandes offensas de Deus, e escândalos públicos.

§ 3. Esta triste pintura fez no pio, e paterno es-

pirito do dito senhor uma grande impressão, e logo me

interesses depois da existência da companhia. Como a natureza

concedeu á cidade do Porto, pela sua posição juncto ao rio

Douro, um privilegio exclusivo sobre o paiz do Douro, para
que este somente delia consumisse as mercadorias estrangeiras

e nacionaes, não lhe restando outro algum recurso para se
prover do que precisa para seu vestido, grande parte da sua
alimentação, c da sua mobília, senão desta cidade ; bem
se deixa concluir, que os milhões vindos para o Douro tornam
em pouco tempo a refluir quasi todos para os nogociantes, em
pagamentos das suas mercadorias; eque, segundo a ordem re-

gular das cousas, quanto mais numerário vier para o Douro,
maior quantidade de mercadorias venderão os negociantes ; e
portanto farão maiores interesses : c como depois da compa-
nhia, tem affluido no paiz do Douro maior quantidade de nu-
merário do que antes de 1756, como antecedentemente fica

provado, logo os negociantes de mercadorias tiveram interes-
ses maiores depois da existência da companhia.

Em quanto aos artistas, e fabricantes da cidade do Porto,
igualmente se deixa concluir, gue lhes havia de succeder o
mesmo que succedeu aos negociantes

; porque toda a mobília
decente das casas do Douro, que se reedificaram, ou edificaram,
sendo toda nova, porque não existia, nem lhe podendo vir de
outra parte senão da cidade do Porto, segue-se necessaria-
mente, que os artistas e fabricantes haviam de receber maiores
interesses depois de 1756, do que antes de similhante data.

Portanto em conclusão geral se segue, que desta somma
de maiores interesses em tanta gente da cidade do Porto com
o estabelecimento da companhia, é que resultou a grande ri-

queza da dita cidade, e por consequência o seu extraordinário
augmento de população. Logo a companhia tem sido utilíssi-

ma á cidade do Porto, como o foi ao paiz do Douro, fazen-
doa rica e populosa.

Nola do editor das edições anteriores a esta fquinta).



230
ordenou, que immediatamente fizesse qualificar por boas

informações os sobreditos factos.

Delias pois resultou achar-se que eram inteiramen-

te certos. Discorreu-se largamente na presença do dito

monarcha sobre o remédio mais prompto, e eíficaz, que

se podia applicar a uns tão grandes males, e assentou-se

emfim, que não podia haver outro, que não fosse o do es-

tabelecimento de uma companhia forte, que com o peso

da união do seu cabedal, e crédito, desconcertasse a col-

ligação nociva, em que se achavam mancommunados os

inglezes.

§ 4. Conformou-se o dito senhor com o referido

assento; consequentemente se formou uma relação de

perguntas, em que se continham já as averiguações dos

factos, que eram indispensavelmcnte necessários, para se

formar com inteiro conhecimento de causa, o plano da

dita companhia. E logo que chegaram estas noções se mi-

nutou entre mim, e o mestre de campo general Manoel

da Maya, a representação, que sendo approvada pelo mes-

mo senhor, e indo ao Porto para se concordar com os

interessados nella, voltou assignada por todos, e o foi

logo por mim, e pelo desembargador procurador da co-

roa, assim como corre impressa, com o alvará de confir-.

mação, dado em Belém aos 1 6 de setembro do dito anno

de 1756.

§ 5. Quando o dito monarcha, e o seu ministro

entendiam que a referida instituição, e o alvará que a

confirmou, tinha levado aos senhorios, e lavradores dos

importantes vinhos do Alto-Douro, a redempção do ca-

ptiveiro em que se achavam, quando este era o reconhe-

cido sentimento de todos os interessados, e homens in-

struídos, e prudentes das três províncias da Beira, Traz-

os-Montes, e Minho, tirando dos seus escondrijos os pa-

dres da companhia do collegio do Porto o plano da su-
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blevação, que no anno de 1661 haviam feito levantar

naquella cidade contra o senhor D. Affonso VI., e sugge-

rido pelos exercícios, e confessionários, que os vinhos da

nova companhia não eram capazes do sacrifício da mis-

sa, levantaram no dia 23 de fevereiro do anno próximo

seguinte de 1757, o horroroso motim, com que toda a

p'ebe da mesma cidade foi assaltar as casas do chanceller,

cabeça daquella relação, e das sessões, cartório, e depo-

sito da mesma companhia, clamando que fosse abolida,

com as consequências, que foram manifestas a todo este

reino pelo processo, e sentença da alçada; que se guar-

dam no real archivo da Torre do Tombo para aviso dos

séculos futuros,

§ 6. Desde aquelle passo em diante, ficou sem-

pre o gabinete fluctuando entre duas extremidades tão

contrarias, e contradictorias, como teem sido, ver por uma
parte, que de dia em dia ia mostrando a experiência ca-

da vez maiores progressos, não só nos lucros da dita

companhia, em que consiste a sua segurança, mas tam-

bém a mesma proporção no consumo dos vinhos, na re-

stituição do valor delles a .preços racionáveis, no au-

gmento da cultura das vinhas, e na liberdade dos colonos,

e senhorios delles; e ver pela outra parte, que nenhum
tempo lhe bastava para occorrer ás fortes opposições

dos inglezes, ás dolosas transgressões, que os mes-

mos interessados na reputação dos vinhos, inventavam

para arruinal-o cada dia mais com reprehensiveis frau-

des, e ás malversações, e negligencias dos provedores, e

deputados da mesma companhia.

% 7. Os inglezes, vendo que lhes tinham arran-

cado das mãos aquelle importantíssimo ramo decommer-
cio, e que se achavam no Alto-Douro dependentes dos

mesmos lavradores, que antes tractavam como escravos,

dispondo dos bens alheios, como se fossem próprios, não
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houve nem pretexto, nem sophisma, que não inventassem,

e não pretendessem fazer valer pelos capciosos, e arro-

gantes officios do enviado Duarte Hei, do embaixador

conde de Hymoulk, do plenipotenciário Guilherme Hen-

rique Lythcleton, e do actual enviado Roberto Walpoll,

para arruinarem por meios directos, e indirectos a mes-

ma companhia.

§ 8. Os officios, que se acham nos massos dos pa-

peis dos ditos quatro ministros britannicos, e nas minhas

respostas com elles colligadas, mostram bastantemente as

multiplicadas, e nunca acabadas fadigas, a que obrigaram

o gabinete para achar razões superiores a toda a contes-

tação, com que salvasse um estabelecimento de tanta uti-

lidade publica deste reino, refutando constante e firme-

mente as arrogâncias dos sobreditos quatro minstros de

Inglaterra.

§ 9. Os colonos interessados na reputação dos

vinhos, procuraram sempre fraudal-a pelos seus mal en-

tendidos interesses particulares
; já introduzindo pelo es-

curo da noute, os vinhos azedos das terras adjacentes nas

da demarcação dos vinhos de embarque dentro delia
; já

misturando os inferiores, só próprios para as tabernas,

com os ditos superiores de embarque; já fazendo colliga-

ções clandestinas com os inglezes do Porto, fingindo que

compravam para si mesmos os vinhos, na realidade com-

prados para os ditos inglezes ; e já inventando á medida

da fertilidade da sua imaginação, e da sua malícia, diffe-

rentes outras fraudes, que necessitariam de maior exten-

são para serem especificamente relatadas.

§ 10. Fraudes e colligaçoes, cujos remédios fize-

ram indispensáveis as outras extensíssimas fadigas, sem

as quaes não poderia o mesmo gabinete darás quasi suc-

cessivas, e importantes providencias, que nos registros

da secretaria de estado dos negócios do reino, não ca-
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bendo já em dous grandes livros, fizeram preciso passar-

se a terceiro.

§11. Os provedores, e deputados da mesma com-

panhia, havendo sido nos primeiros triennios eleitos, e

approvados (como ás cegas em tão grande distancia) en-

tre os homens, que naquelle tempo tinham feito ver maior

zelo, maior crédito, e mais intelligencia, veio a desço-

brir-se pelas suggestões, que não correspondiam, nem á

confiança que nelles se tinha posto, nem ao desinteresse

que era indispensavelmente necessário na administração

de cabedaes alheios. Passou-se a buscar para os logares

de provedor, e vice-provedor, as pessoas mais distinctas

daquella cidade, com a esperança, que a sua authoridade,

e exemplo constituissem a mesma administração na maior

regularidade, e na mais exacta observância
;
porém nada

disto bastou para que deixassem de continuar as desor-

dens, e queixas até o fim da juncla próxima precedente.

§ 12. Porque as ditas pessoas distinctas, ou por

falta de intelligencias notórias dos negócios de agricul-

tura, e do commercio, ou por negligencia, em nada ti-

nham feito cessar as malversações de que foram argui-

das todas as outras junctas, até a próxima pretérita ex-

clusivamente.

§ 13. E também para as cohibir, e reduzir aos

seus justos deveres, foram necessárias as outras grandes

fadigas, e as outras numerosas providencias, que nos so-

breditos livros de registro se acham manifestas.

§ li. De tudo o sobredito resulta uma, e evi-

dente demonstração de que no ministério não houve ja-

mais a menor condescendência lucrosa, nem com os in-

glezes do Porto, nem com os senhores e colonos das vi-

nhas do Douro, nem com as referidas junctas ; mas sim

uma constante, e perpetua vontade, sempre inalterável de

rebater as oppesições dos primeiros, e de cohibir asfrau-



234
des dos segundos, e de reduzir aos termos de seus deve-

res a terceira, sustentando-lhe a authoridade em quanto

se fazia precisa, para a conservação de um estabeleci-

mento, que tem produzido em utilidade publica do reino,

um tão grande numero de milhões de cruzados («), como
provam os cálculos annuaes do consumo dos vinhos de

todas as qualidades, e reprimindo os ditos provedor, e de-

putados em tudo o que se viu, iam desviando-sc das suas

obrigações.

§ 15. E nem os inglezcs para não serem tão

fortemente combatidos, nem os colonos do Douro para

não serem presos, e castigados, nem os provedores, e de-

putados da referida juncla para não serem cohibidos, e re-

movidos dos logares, logo que na distancia de Lisboa

chegou a constar, que não cumpriam com as suas obri-

gações dos ditos logares, haviam de fazer ao dito gabine-

te donativos de grande importância.

§ 10. As compras, que fizeram de vinhos de

Oeiras nunca podiam ter. a falsa interpretação de dona-

tivo. Contrariamente foram sempre umas claríssimas pro-

\as, de que nellas, por uma parte procurou a referida

juncta as maiores vantagens da companhia, c pela outra

parte preferiu sempre o damno dos ditos vinhos, aos in-

teresses públicos da companhia, e aos seus próprios in-

teresses particulares.

§ 17. Os negociantes inglezes, e nacionaes da

cidade do Porto (como os outros da sua profissão), re-

(*) Tendo nós ouvido em toda a extensão a opinião pu-

blica, e tendo examinado as diflerentes opiniões pela medita-

ção em particular, conhecemos que este paiz, o qual a natu-

reza formou de propósito para a cultura da videira, faz do
seu frueto o maior ramo do commercio de Portugal ! pois se

calcula d* dez a onze milhões de cruzados.

Nota do editor das edições anteriores a esta (quinta).
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volvem, e especulam tudo o que lhes pode trazer conve-

niência ; constou que foram descobrir nos livros das en-

tradas da alfandega daquella cidade, que antes do nocivo

invento da baga de sabugueiro (com que corromperam

os vinhos com o intento de os tingir), se costumavam

transportar para a mesma cidade, os vinhos de Oeiras

pelo de 50$000 réis cada pipa, para darem aos doAlto-

Douro a cor fechada, e firme, que elles não teem por sua

natureza própria.

§ 18. Fundando-se na razão daquelle descobri-

mento, concorreram a querer comprar os referidos vi-

nhos de Oeiras, por uma parle a juncta da companhia, e

pela outra parle os inglezes da cidade do Porto.

Passei então a informar-me, e achei que era ver-

dade o que se tinha referido, que com effeito o dito vi-

nho de Oeiras era tão coberto, e tinha tantos espíritos,

que uma pipa delle tingia e espiritualizava dez pipas do

outro vinho do Douro, e que tendo a companhia a seu

favor o primeiro dos ditos vinhos, ficaria com uma no-

tável vantagem sobre os inglezes, que só compravam os

segundos.

§ 19. Sobre estes conhecimentos ordenei pois ao

feitor de Oeiras, que fazendo trabalhar nos lagares os

vinhos da minha lavra na mesma forma, em que os in-

glezes trabalhavam os do Douro, e mandando vir para

isso homens peritos, os vendesse todos á companhia, sem

exceder o preço de 3 6§000 réis taxado no § 4.° da lei

de 30 de agosto de 1757.

§ 20. Representou logo o dito feitor, que os vi-

nhos trabalhados naquella forma, fazendo nos lagares

uma excessiva despeza, diminuíam muito na sua quanti-

dade, e que o dito § 4.° da lei de 30 de Agosto de 1757
fora restricto aos vinhos do Douro, e em nada pugnava

com os de Oeiras tão superiores na sua qualidade.
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Fez então a juncta offerecer-me SOgOOO, dizendo

que lhe tinha constado ser aquella o antecedente preço

dos vinhos generosos, e cobertos de Oeiras.

Mandaram-me tentar os inglezes com os preços de

15 e 18 moedas. A todos respondi, que se eu estivesse

na vida particular de minha casa, mandaria vender os

meus vinhos a quem m'os pagasse melhor,' que porém

reputava a companhia, como fdha do meu ministério, que

lhe queria fazer a vantagem de serem os vinhos sempre

superiores aos dos inglezes, e que ainda que a referida

taxa nao comprehendesse os de Oeiras, nelles não se

excederia nunca o dito preço de 36$000 réis, estabele-

cido para os do Douro, posto que inferiores.

§ 21. De sorte que, nas referidas compras foi a

dita companhia sempre a que ganhou direito, e crédito,

e fui eu o que em beneficio delia, perdi tudo o que podia

avançar nas maiorias dos referidos preços, que se me
offereceram, e podia lucrar além dos ditos 3 6$O0O réis,

que ficaram sempre sendo inalteráveis.

marquez de Pombal.

RELAÇÃO

Compendiosa das cinco obras, que se fizeram no su-

búrbio de Alcântara, e 7ios lados da ponte, e canal

a ella adjacente, das indispensáveis necessidades,

com que foram feitas, e dos legítimos, e aulhenti-

cos títulos, com que foram fabricadas.

É§ 1. ti' notório que ao tempo do terremoto do 1."
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de novembro de 1753, possuía o meu morgado naquelíe

subúrbio, além de casas, e armazéns, que ficou conser-

vando, um grande moinho de seis pedras com a sua am-
pla caldeira, de que hoje existe em Lavradio uma gran-

de porção,

§ 2. É notório que o senhor rei D. José, que Deus

chamou á gloria, com a causa do dito terremoto orde-

nou primeiro, poucos dias depois delle, ao tenente gene-

ral Manoel da Maya, que com o supplicante fossem de-

linear, como delinearam, no dominante Campo de Ouri-

que o terreno destinado para o seu palácio, cuja ma-

gnifica planta deixou Carlos Mardci perfeita, e acabada

:

segundo, que para livrara communicaçào entre a corte de

Belém, e a cidade de Lisboa do perigo, e da indecencia,

que daria na passagem, que vae do mesmo subúrbio, se

viu que com a occasião delle, se abrisse até o mar o

cpnal de communicação, que nelle se divisa, com dous

objectos tão úteis, como foram um, o introduzir-se por

elle com módicas despezas todos os materiaes necessários

para a edificação do referido palácio ; outro o sahir do

jardim delle o mesmo senhor, e a sua real família nos

seus escaleres para o mar pelo dito canal, na conformi-

dade da planta.

§ 3. É igualmente notório que não se podendo exe-

cutar o referido, sem que o dito moinho, e caldeira delle

se destruíssem, preferindo logo o supplicante ao seu par-

ticular interesse o gosto do dito senhor, e a causa pu-

blica, mandou immediatamente demolir o referido moi-

nho, e cortar o canal pela caldeira delle ; sem para isso

esperar ordem alguma superior, e sem pedir, ou receber

algum equivalente, que o indemnizasse.

§ 4. Nestas circumstancias pois, é que se foram

fabricando as obras da maneira seguinte

:
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OBUÀ l.
a

§ 8. Pretendeu o hábil, c esperto negociante Duar-

te Lopes Rosa estabelecer na cidade de Lisboa uns for-

nos públicos, similhantes aos que ha em todas as outras

grandes cidades da Europa, os quaes ao mesmo tempo

servissem de biscoutaria para os navios mercantes, com

as tercenas necessárias para recolher os trigos perten-

centes á referida fabrica, cachou commodidade para tudo

isto no terreno, que jaz no lado do nascente do dito ca-

nal ; ajustou-se com o administrador das rendas do sup-

plicante Feliciano Corrêa de Lima (•) a fazer as dilas

obras pela consignação das rendas, que o mesmo suppli-

cante tinha então naquellc logar ; e por cilas veio a ser

pago, c satisfeito, como se vè abaixo.

obka 2.
a

% 6. Arrematou o mesmo Duarte Lopes Rosa as ma-

nufacturas do pao de munição, com grande rebate no pre-

ço dclle, considerando sabiamente, que fazenda fabricar

em Alcântara o referido pao sem carreto algum, lhe bas-

taria ganhar nelle a importância das grandes despezas,

por elle calculadas em vinte mil cruzados, que outros

assentislas faziam em carretos desde o Cacs do Carvão

ale o alto do Campo de Santa Clara, onde se achava es-

tabelecida, depois de muitos annos, a fabrica de pao de

munição.

§ 7. Nestes termos, não lhe bastando já os ar-

(*) Cuja escriptura foi feita em Lisboa a 4 de agosto de

1769, e que se acha ao presente nas notas do labellião, que
hoje serve Ignacio Corrêa de Sousa.

Nota do editor das edições anteriores a esta (quinta).
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mazens, que tinha, tornou a ajustar com o mesmo Fe-

liciano Corrêa de Lima, a edificação dos doze armazéns,

que fez com seus altos, c baixos, e com as condições,

que nem elle marquez lhe poderia pedir alugueis alguns

até o fim do anuo de 1767, nem elle inquilino lhe po-

deria pedir bemfeitorias depois que espirasse o referido

tempo ; contracto, cujo ajustamento foi findo, e acabado

com a viuva Jo mesmo Duarte Lopes Rosa.

obra 3/

§ 8. A grande vexação da guerra, que Castella

declarou a Portugal no mez de março de 1762, quando

este reino se achava sem meios alguns para se defender,

deu urgentíssimo motivo ás continuas c incessantes fadi-

gas, com que se pretenderam descobrir todos os meios,

c modos, que melhor podiam servir para se sustentar o

exercito, que devia defender a liberdade desta coroa, e

reino.

§ 9. Sendo tao essenciaes entre elles o do prom-

pto provimento, e fornecimento das munições de boca, e

forragens da* tropas, se achou pelas historias, aneedotas,

ou noticias manuscriptas, c se acha pelas impressas, e

pelos mais exactos cálculos militares, a mercantis, que

era impossível que se podessem fazer pelos contractos

geraes dos emprezarios, chamados assentistas.

§ 10. Porque se mostrou evidentemente pelos fa-

ctos das duas guerras da acclamaeao do senhor rei D.

João IV., c da suecessão de Hespanha

:

1.° Que os ditos assentistas geraes delias absorve-

ram em si uma importantíssima parte da substancia do

reino, já gravando os almoxarifados da coroa com os

quantiosos padrões de juros reaes, que hoje osopprimem;

já fazendo-se senhores das maiores, e mais nobres quin-
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tas, e rendosas fazendas, das quaes unias passaram pelo

fisco ás muitas casas principaes deste reino, que hoje as

possuem, outras conservam em ostentação a posteridade

dos sobreditos adquirentes.

2.* Que os dinheiros da coroa, que receberam sem-

pre adiantados, vexaram as províncias, e reduziram a

nobreza, e povos delias ás mais deploráveis misérias.

3.° Que ao mesmo tempo arruinaram irremediavel-

mente com trigos, e cevadas podres, a infanteria, e a ca-

vallaria, pondo-as em estado de encherem os hospitaes

de enfermos, e de não poderem servir o exercito.

4.° Que além disso, eram os contractos feitos com

os ditos assentistas geraes enormissimamente lesivos á

coroa, e eram leoninos
;
porque se o pao, e forragens

valiam baratos ganhavam sommas de dinheiro exorbi-

tantes; e se valiam caros quebravam, falliam de crédito,

e deixavam impossibilitada com a fome do exercito, a

defeza do reino, e isto com razão de excederem as pe-

nas de uns assentos geraes todas as faculdades de parti-

culares, quaesquer que elles fossem.

5.° Que havendo assentistas geraes, era indispen-

savelmentc necessário que por elles, e seus feitores se

relaxassem, e fizessem públicos os melindrosos segredos,

com que sempre se oceultam, em quanto é possível, os

armazéns dós mantimentos, e forragens, que se mandam
estabelecer, e se fazem prevenir fios trânsitos dos exércitos.

6.° E finalmente que com estes motivos haviam ex-

tincto os soberanos da Europa, que melhor entenderam

os seus interesses, os ditos emprezarios, e tinham man-

dado prover as suas tropas por commissarios da sua fa-

zenda.

§ 11. Depois de se haverem conferido, e calcu-

lado com o habilissimo conde reinante de Schaumbourg

Lippe todos os sobreditos motivos, mandou o senhor rei
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D. José expedir o seu real, e -fundamental decreto do l.

p

de junho do referido anno de 1762, no qual, com os mo-

tivos que a sua régia providencia julgou que bastava fos-

sem por e»tão declarados, èpcarregou a meza do seu

real erário- da inspecção sobre as munições de boca, e

forragens» da tropa por conta da sua real fazenda, e as

administrações, correspondências epistolares, e contas

delias, ás quatro contadorias do mesmo real erário, cu-

jos contadores geraes com o lhesoureiro mór, e escrivão

do seu cargo constituíram a juncta, que íicou regendo

aquelles provimentos depois do anno de 1762 até agora.

§ 12. E isto com úteis eileitos de ser então mu-

niciado abundante e opportunamente^ um exercito de

quarenta mil infantes, c seis mil cavallos; de se não ha-

ver asse»>tad$ depois daquella guerra, nem ainda um pe-

queno padrão de dez mil réis de juro, em alguma das re-

partições da fazenda real.

§13. Com todos os sobreditos motivos tomou a

si os fornos, e armazéns, que Duarte Lopes Rosa havia

edificado no canal dt Alcântara pelo mesmo preço, em-

que andavam de renda, acrescendo assim á fazenda real

o grande lucro de poupar carretos de tantos, e tão pesa-

dos géneros, fazendo-os desembarcar ás portas dos mes-

mos armazéns.

obra i.
fi

§ li. Com todos os sobreditos motivos, tomou*

experiência de que nao bastavam os ditos armazéns edifi-

cados por Duarte Lopes Hosa, para conterem todos os úteis

objectos acima indicados, c sobre este claro conhecimento,

representou assim á dita juncta o administrador daquel-

las fabricas, Thomaz Caetano Forlier,. expondó-lhe todos

os motivos de necessidade das tropas, c de interesses" da
M. DE POMBAL. 11. 16
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fazenda real acima referidos, é mostrando que elles fa-

ziam preciso o acrescentamento de mais dezouto ar-

mazéns no lado da ponte do mesmo canal, com seus bai^

xos, e altos.
,

•

§15. Recorreu à mesma juncta ao dito senhor cm

22 de fevereiro de 1769, fazendo-lhe presente aquella

representação do seu administrador, e porque ella dizia

respeito ás* tercenas, pedindo esse ao mesmo senhor, que

o dispensasse de fazer figura em negocio, que podia pa-

recer do seu interesse, commettéu s. m. o conhecimento,

e expedição dellc ao secretario de estado da repartição

da guerra D. Luiz da Cunha, em decreto (•) de 10 de

marco do mesmo atino.
'

§ 16. Decreto, em cuja observância se lavrou

entre Feliciano Corrêa de Lima, procurador do suppli-

cante, e a referida juncta, a escriptura do contracto, pela

qual se acrescentaram os sobreditos armazéns com seus

altos, e baixos, e casas de administração contíguas com a

ponte, dos quaes, debaixo da vista de ura só adminis-

trador, e de uma só chave se regem todas aqucllas fa-

bricas' e armazéns a cilas pertencentes.

OBRA !>."

§ 17. Vou a mostrar ainda mais com as avarias

dos caminhos, e as avultadas despezas, que se faziam

com a mutiplicação dos feitores de palhas, em alu-

gueis de armazéns" pela terra dentro para as recolher,

(*) Lavre-se instrumento deste contracto, na conformida-

de da proposta do administrador das fabricas de Alcântara c

da minuia da escriptura assignada pelo secreiano de estado

D Luiz da Cunha. , .„„„
'

Nossa Senhora da Ajuda, em 10 de marco de 1<69.-

Com a juhrica de s. m.
.

..>

Nota do editor das edições anteriores a esta (quinta).
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com palheiros de campo, dos quaes se perdia a maior

parte, com carretos de entradas, e sahidas pelo inverno,

fazia-se necessária a edificação de um palheiro amplo á bor-

da da agua, que podesse conter em si pelo menos vinte

mil pannos de palha, para delles serem soccorridos os

quartéis da corte, e os mais de fora delia. Assim o repre-

sentou o dito administrador Thomaz Caetano Fortier,

apontando o lado do nascente do canal, que se achava

livre para o referido edifício, com a minuta do contracto,

que a respeito delle se podia celebrar. Pôz a mesma jun-

cta na real presença do dito senhor todo o referido, tor-

nando s. m. a commetter com as justas razões acima de-

claradas, o conhecimento, e expedição deste negocio a

D. Luiz da Cunha, mandou baixar pelo seu expediente

á mesma juncta com todos os referidos papeis por elle

assignados, no 1.° de junho do sobredito anuo, o outro

decreto. ()

§ 18. Decreto, em cuja execução se lavrou a es-

criptura do contracto entre a mesma juncta, e o dito pro-

curador Feliciano Corrêa de Lima, e se edificaram ulti-

mamente os palheiros agora existentes.

Pombal, 29 de março de 1779.

O mnrqaez de Pombal.

(*) Lavre-se o instrumento deste contracto, na confor-
midade da proposta do administrador das fabricas de Alcân-
tara, e da minuta da escriptura, que baixa, assinada por D*
Luiz da Cunha, ministro, e secretario de estado.

Nossa Senhora da Ajuda, no l.°de junho de 1774.—Com
a rubrica de s. m.

Nota do editor das edições anteriores a esta (quinta,).
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RESPOSTA

Formal escripla de ordem de s. m. fidelíssima peh
secretario de estado Sebastião José de Carvalho e

Mello, ao conde de Parellada («), embaixador dcl-rci

catholico nesta corte de Lisboa.

IW-ellenlissinio senhor : Fiz presente a el-rei meu amo

(*) Francisco Xavier de Mendonça Furtado, governador
e capitão general do Maranhão descobriu naquelle tempo, por

factos decisivos, que os religiosos jesuítas seguindo, por uma
parte o diabólico systema da consulta, que o seu visitador

Alexandre Valiguano havia feito, c resoluto na China desdo

b anno de 1581, para se árrogíír a sua sociedade a usurpação

dos domínios ultramarinos dtiste reino, pelo reprovado meio
de conservar os habitantes dos ditos domínios em uma cras-

sissima, e brutal ignorância; e executando pela outra parte á

risca (no que era útil para ©s seus interesses) o regimento

chamado das missões, que o seu sócio M<rnoel Fernandes fize-

ra estabelecer na figura de iei, para que ninguém entrasse

nas soBrcdilas chamadas missões do Pará, e Maranhão, debai-

xo das penas de açoutes, e degredo de Angola (*), tinham

quasi extincto os indios daquelles infelizes Estados.

Isto era, Iractanâo-os como se fossem bestas de serviço,

ou irracionaes, com a negação dos alimentos cozidos, que são

nexessarios para a vidahumamv; obrigando-os a abandonarem
as mulheres, fé filhos para irem nove mezes do anno pelo ma-

to dentro colher fruetos -silvestres a rpmotas distancias, para

*os ditos regulares commerciarem nelles; negando-lhes todo o

conhecimento de que tinham um rei, de quem cr.Tm vassal-

íos, e de que haviam homens civis, que andando vestidos, e

calçados, gozavam de mantimentos temperados, e de habitações

.om.uodas, c decentes para se -repararem das injurias do tem-

pn, de sorte que alli não havia, nem podia haver ou propaga-
• ao da lé, ou communicação das gentes, ou administração de

Lira, ou agricultura, ou commercio, ou cousa, que fosse útil

x religião, ao reino, aos mesmosEstadoseseus habitantes, ou

(f) Deduc Chron. Divis. 13 § 719 alé % 738.
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I carta original, que v. ex.

a recebeu da sua côrle, para

a praticar a esta, sendo concebida nas palavras seguin-

tes : fe= Excelentisimo scnor : = el-rey está bien itf-

struido do todo o lo que ha pasado en el Paraguay, y

ainda a conservação da humanidade daquelles infelizes, vassaf-

los da coroa de Portugal.

Sobre a verificarão daquellas extremosas urgências occor^

reu logo, o dito senhor ao remédio delles, sem mais perda de
tempo.

P<)r uma parle fez transportar ao Pará, e Maranhão os

tres regimentos de infanleria paga, com que reforçou as guar-

nições daquelle governo, e restabeleceu nelle a sua real au-

toridade.
Por outra parte deferiu o mesmo senhor, pelo seu alvará

de 7 de junho de 1755, á proposta, que lhe haviam feito os

habitantes do Pará no mez de fevereiro do anno próximo pre-

cedente ; e á representação, que sohre a dita proposta lhe fi-

zeram os homens de negocio, da praça de Lisboa, para todos

junjctos animarem com a união de seuscahedaes. os cadáveres
que apenas existiam daquelles Estados, para promoverem nel~

les a propagação da fé, e o bem commum dos seus habitan-

tes, e para abrirem ao mesmo tempo mais um caminho, o
um amplo espaço ao consumo das mercadorias de commérGio^
que da Europa se transportam á America para o uso dos ou-
tros povos, quo são civilizados; mercadorias, que homens nus,

descalços, e silvestres, até aIH não consumiam, porque ignora-

vam até a existência delias.

E pela outra parte emfim occorreu o mesmo senhor effi-

cazmeute aos estragos moraes, que os ditos regulares tinhanj

feito naquelles Estados, Isto é: primo, usurpando a liberdatíç

dos indios, que eram livres por todos os direitos, sem que lhes

servissem de embaraço as fulminadas bulias dos sautos padres
Alexandre VI., Paulo" III., Clemente VIII., eBenedicto XIV.,
nem tão, pouco as leis regias das duas monarchias: secundo,
usurp.anclo a propriedade dos bens dos mesmos indios, contra
os direitos natural, e divino, e contra as bulias, e leis acima
indicadas : tertio, usurpando a perpetua cura das parochias

dos mesmos indios, lambem contra bulias terminantes, e di-

reito expresso : quarto, usurpando o governo temporal dos

mesmos indios, com outras iguaes transgressões dos cânones
da igreja, bulias dos summos pontífices romanos, c leis de am-
bas as monarchias : quinto , e usurpando cuiíim o com-
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Buenos-Aires, sobre la execucion dei === tratado de li-

mites =* entre las dos coronas. Sabe las verdaderas cau-

sas de haver se dilatado, y los pretextos, que se alegan

para obscurecerias, Entiende, que nunca faltarán reparos,

mercio terrestre, e marítimo dos fructos silvestres dos mes-
mos indios, e de todos os territórios por elles habitados. (*)

(Decorreu, digo, o mesmo senhor a estas usurpações pelas

duas sábias, pias, e providentes leis de 6 e 7 de junho do
mesmo anno de 1755, pelas quaes, seguindo o mesmo espiri-

to de seu augusto pae, da dita bulia expedida pelo santo pa-

dre Benedicto XIV. em 20 de dezembro de 1741, e das ou-

tras com ella coherentes, restituiu aos indios daquelles dous
Estados a liberdade das suas pessoas, bens, e commercio ; e

aos generaes, e .magistrados o governo temporal dos mesmos
indios, até alli governados na temporalidade pelos seus preten-

didos missionários.

Vendo estes assim revendicado por s. m. o dominio, que
elles lhes tinham usurpado naquellas capitanias do Pará, e Ma-
ranhão; e vendo nellas restituído aos seus habitantes o ou-

tro dominio, e commercio dos fructos das terras, que o mes-
mos regulares se tinham arrogado com os referidos roubos, c

monopólios cruéis, e deshumanos, foram logo rompendo nos

temerários excessos, que se fizeram notórios ao publico.

Na outra cidade do Pará, se haviam já naquelle tempo os

mesmos regulares declarado publica e authenticamente por

transgressores, não só das leis, que tinham determinado a do-

çura, e suavidade, com que os índios dos sertões se deviam

Mrahir pelo meio dos resgates (isto é, das entradas dos mes-

mos sertões) ao grémio da santa madre igreja, mas também
por igualmente públicos, e authenticos transgressores das ou-

tras leis, e bulias, que haviam estabelecido as liberdades dos

mesmos infelizes indios, e por públicos, e authenticos mono-
polistas das mesmas liberdades.

Emfim, nesta parte do norte continuaram os ditos regula-

res em perpetrar todos os horrorosos delidos de rebelliões, e

(*) Todos estes cinco pontos foram substanciados, e re-

mettidos á presença do santo padre Benedicto XIV. com o

papel intitulado—'Pontos principaes, a que se reduzem os

abusos, com que os religiosos da companhia de Jesus teem

usurpado os domínios da America portugueza, e hespanhola.

Provas da Deduccao Chronologica, Num. 53.
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y excusas impertinentes, para que la muerle, ó, alguna

mudanza pública haga su natural efecto. El íin próximo

dei tratado fuè la mutua utilidad de las cortes
; y el re-

moto la seguridad de- una paz perpetua entre h>s vasal-

los. En esto van iguales Los intereses de los soberanos;

úe tumultos, e todas as façanhosas temeridades, que já se pu-

blicaram authenticamente pela— Relação abreviada da repu-

blica, que os religiosos jesuítas das províncias de Portugal, c

Hespanha, estabeleceram nos domínios ultramarinos das duas

Ejonarchias, etc. (*)

Na outra parte do sul, descobriram também as expedições

dos plenipotenciários, conde de Bobadella, e mcrquez de Vai

de Lírios seu conferente, que os ditos regulares haviam esta-

belecido no centro dos territórios adjacentes aos rios Uraguay,
e Paraguay, a poderosa republica, com que se anirnaranTa

sustentar a notória guerra, em que disputaram ás duas coroas

de Portugal, e Hespanha, até oconbecimentodas suas próprias

terras, eouso das suas supremas jurisdicções den
;
tro nos seus

domínios, com a armada formal, e manifesta rebellião, e ousa-
dia, que foram authenticamente caracterizadas na carta de
officio mencionada, que o secretario de estado D. Ricardo Wall,
dirigiu ao conde de Parellada, embaixador de el-rei de lles-

panha D. Fernando VI., na corte de Lisboa.

Nào suecedeu porém assim como se esperava, porque as
hostilidades da referida guerra ficaram continuando pela par-
te dos ditos regulares com um publico descaramento, pelos
annos que se seguiram até o de 1758, em que pelos funestos
accidentes, que nelle sobrevieram, se retiraram os excercitos
dos ditos dousmonarchascontractantes, daquelle território, de-
pois de haverem dispendido na guerra, que nelle sustentaram,
os muitos milhões, que lhes foram indispensavelmente neces-
sários para manterem tropas em remotos sertões de matas vir-

gens, faltos de tudo o de que necessita a conservação da vida
humana, e onde os transportes se fazem tao diíficeis, coma
enormissimamente dispendiosos. (**)

(*) Nas mesmas Provas, Num. 62, desde §. 37 até o jL

final.

(

4
*) Também consta das ditas Provas, desde o n.° 1, até

o n.
# 26.

Notas do editor das edições anteriores a esta (quinta).
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pêro ya el nuesíro le tiene mucho mayor, viendo que se

lia dilatado la execucion por la inobediencia àz los suyos;

de sueçte que ya le llama la fídelidad de su palabra, el

bien público de sus vasallos, y el restablecimjcnto de su

autoridad atropellada a la vista de todas las naciones,

cuyo especial motivo nó concurre en el-rcy fidclisimo.

Por esto ha sido muy de su agrado laresoluckm, que to-

maron sus ministros de Buenos-Aires, de cortar con la

guerra el cumulo de dLíiaultades, que nó tendr&n fin, sino

se toman las mas vigorosas medidas.

Con mayor satisfaciou ha sido la gcnerosiçlad, y
prontitud, con que los ministros portuguezcs, y sus tro-

pas concurren a la misma expcdicion, de cuyo feliz su-

ceso tiene s. m. un buen anuncio
;

porque haviendo

intentado sorprehender más de mil índios a una guardiã

portugueza de sesenta hombres, fueron aquelies derro-

tados, nó obstante la superioridad de su numero, y otras

ventajas, de que usaron á su eleccion. El-rey me manda

instruir a v. cx. en la forma referida, para que en su

nombre haga entender a esa corte la especial gratitud,

con que ha oído la sinceridad, y buena fé, que la mue-

ve, concurriendo tan deveras a un empeno, que princi-

palmente nó es suyo, pues aunque se baile ligado con la

fé de los pactos, siempre será acredora a su reconoci-

miento la eficácia, y superabundância, con que los cum-

ple, auxiliando nuestras tropas con un socorro tan nu-

meroso, y vjaliente; y anadirá v. ex., que si unos, y
otros nó fuesen bastantes para reducir los pueblos re-

beldes, está s. ni, en la inteligência de que todo el em-

peno es suyo, para vindicar la particular ofensa, que se la

hace, en que empleará sus fuerzas si fuese preciso, sin

que por esto sediminuyaun punto el justo reconocimien-

lo debido ai rev fidelisimo su hermano.



249
Nuestro sefior guarde a v. ex. nmchos anos como

deseo. Buen-Reliro, 27 de setiembre de 1754.

D. Ricardo Wall.

Senor conde de Parellada.

E logo recebi a ordem de responder a v. ex.
a

,
que

estas expressões de s. m. catholica são em tudo conTor-

mes ás suas religiosíssimas intenções, e real magnanimi-

dade, de que el-rei teve sempre uma tão inteira segu-

rança, que nem um só momento hesitou, em que na exe-

cução do — tractado de limites— não poderia haver de-

mora, ou desvios, que não fossem contrários ás ordens,

e estranhos ao conhecimento de sua dita m. catholica

;

sendo as mais evidentes provas, de que não teve nunca

limite esta bem fundada confiança del-rei, as amplas in-

strucções, que mandou aos seus ministros, e officiaes da

— colónia do Santíssimo Sacramento,— cuja prompti-

dao, e diligencia estimou muito que merecessem a ap-

provacão, e o agrado de s m. catholica, e que na sua

real presença justificassem tão decisivos factos a since-

ridade dos pensamentos del-rei meu amo, c a efficacia

das suas ordens, concernentes á execução do que se ajus-

tou pelo dito tractado ; sendo certo, que estes mesmos

pensamentos, e ordens foram as regras dos referidos mi-

nistros, e officiaes portuguezes nas mais acções, que se

seguiram, para auxiliarem os de s. m. catholica em tu-

do o que o permittirem a natureza do tractado, e a pos-

sibilidade : ainda que c muito para esperar, que desde

que chegaram á America as noticias de que s. m. catho-

lica se acha plenamente informado das verdadeiras cau-

sas, com que a dita execução se retardou até agora, e

as consequentes instrucções, para se removerem na sua

origem aquelles impedimentos, serão logo alhanadas to-

das as difficuldades ; de sorte que venha a ser supérflua

a continuação do remédio das armas.
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Restituindo a v. ex.

a
a dita carta original da sua

corte, me repito com esta occasião a vr
cx." com os vi-

vos desejos de servil-o.

Deus guarde a v. ex.
a muitos annos. Belém, a 20

de outubro de 1754.

Sebastião José de Carvalho e Mello.

Senhor conde de Parcllada.

CARTA

de el-rei D. José I. em resposta a um breve, que lhe

dirigiu o santo padre Clemente XIII. , em 31 de

agosto de 1767, relativo á conciliação entre as cor-

tes de Roma e Portugal, cuja desintelligencia tivera

origem em a nefanda, e detestada companhia de

Jesus.

o breve, que v. santidade me dirigiu cm 31 de agos-

to próximo precedente, acrescentou um respeitável tes-

temunho á certeza, que sempre tive de que as intenções

de v. santidade são tão puras, e santas, como em mim
tem constantemente sido, e será sempre indefectivel a

summa veneração, que professo a v. santidade, e a ca-

deira de S. Pedro, em que v. santidade preside á igre-

ja universal, com tantas e tão exemplares virtudes.

Entre ellas, se fazem bem dignos do pae commun
espiritual os ardentes desejos, que v. santidade exprime

de ver consolidada no seu pontificado a paz, que faz uma
das bases do evangelho do Redemptor do mundo.
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Eu, que assim o reconheço, que venero em vossa

santidade o centro da união christã, que amo a sagrada

união de vossa santidade com filial ternura , não só

imito e imitarei sempre a v. santidade nestes santíssi-

mos desejos, mas nem delles me separei até agora por

um só momento, nem separarei nunca por facto algum,

que se me possa attribuir com justo fundamento. A su-

prema dignidade, e a religiosa pureza de animo de v.

santidade foram para mim sempre sacrosantas, e como
taes as sustentarei nas occasiões, que se oíTerecerem, até

onde chegarem as forças, que Deus depositou nas minhas

reaes mãos, com o mesmo ardentíssimo zelo, que se viu

brilhar nos mais religiosos, entre os meus régios prede-

cessores, que nesta monarchia me deixaram em heredi-

tário património, os muitos, e assignalados exemplos de

piedade, a que o breve de vossa santidade se acha re-

ferido.

Não esteve porém certamente por mim impedir, que

uma ordem de regulares, que se propôz por objecto á

conquista do mundo, e por systema aos assassinatos dos

soberanos, e ás sedições dos povos, e que na corte de v.

santidade tem o centro do seu governo, machinasse dentro

nella o malvado plano, com que me mandou assassinar

ás portas do meu palácio. ()

[*) Carta interceptada de dous jesuítas, escripta a ou-
tros seus sócios de Roma, na occasião em que foram presos

os réos do atrocíssimo delicto de 3 desetembro.de 1758. Yide
Dcducção Chronologica, pag. 533.

ca;rta

Enganei a v. rcv.
a no correio passado com uma nova

boa, porque sahiu para nós muito má. Nenhuma resulta hou-
ve da parte, que se deu a doze deste. A treze de manhã se

prenderam os dous marquezes de Távora, marquez de Alorna,

conde de Athouguia, Manoel de Távora, José Maria dcTavo-
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INâo esteve por mini impedir as obrepções, g subre-

pçoes, com que na corte de v. santidade contra toda a

justiça, e paternal equidade dos seus religiosíssimos sen-

timentos, acharam desde então até agora os cabeças de

aquella conjuração infame, c escandalosa, protecção, e a

nociva cooperação, com que perturbaram, e consentiam

em perturbar a paz publica dos meus reinos, c domínios

com os factos, e com os escriptos, que teem sido bem
manifestos a toda a tiuropa com um geral escândalo.

Nao esteve por mim impedir os nunca vistos desa-

catos que, com outra obreprao, e subrepçao, contrários

inteiramente ás piíssimas intenções de v. santidade, se

infringiram em Roma a minha real authoridade na pre-

sença do meu mesmo ministro plenipotenciário, até ser

este impellido a força de repetidas, esuecessivas avanias,

ra, c outros, que nao sei ; c desecu aos Iribunaes, c se lixou

edital, que declara o insulto de 3 de setembro, cm que atira-

ram a s. m. dous ou três tiros. Pozcram-se, e estào guardas

a todas as casas, e famílias dos presos; c na mesma tarde se

pozeram lambem, c continuam em todas as casas da compa-
nhia : no dia immediato, ou mediato chegou também preso

de Azeitão, aonde estava, o duque de Aveiro com seu filho.

Até o que se sabe, dizem, que honlem, e heje se processam,

para o que estão todos os tribunaes permanentes em Belém,
e a cavallaria sobre as armas. Encommende-nos v. rcv. 1 a

Deus, que bem o necessitamos todos os que tivemos a infeli-

cidade de estarmos cm Lisboa em taes conjuncturas, em que
toda a prudência humana não pode conter, nem contrastar

vontades perversas. Toda esta afflicta comnumidado liça com
exercícios, que dá o padre Malagridi. (*)

(*) Que foi depois queimado em Lisboa, pela inquisição,

por apóstata, e altentar contra a vida del-rei D. José.

Notas do editor das edições anteriores a c^la (quinta ..
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para sahir da corte d$ v. santidade, por não poder já

fiella sustentar o meu real decoro, e para deixar assim

aos meus bem notórios adversários, livre, e inteiramen-

te desembaraçado todo o campo, em que executaram, e

estão ainda presentemente executando contra mim, e con-

tra os meus dignos ministros, e lieis vassallos, todos os

temerários insultos, que desde então até a presente hora se

foram aecumulando em Roma, cada dia mais declaradamen-

te, com um tracto successivo, e publico a todo o universo.

Não esteve finalmente em mim impedir, que os re-

feridos adversários me constituíssem, com todos os fa-

ctos escriptos, que deixo indicados, na extrema necessi-

dade, em que me achei, e acho ainda de sustentar con-

tra tão enormes attentados, o decoro da magestade, que re-

side na minha real pessoa, a dignidade, e direitos da co-

roa, quea Divina Providencia devolveu, e o socego pu-

blico dos povos, que vivem debaixo da minha real pro-

tecção, imitando também igualmente a estes mesmos re-

speitos os meus mesmos religiosos predecessores, que des-

de os gloriosos princípios desta monarchia, sustentaram

sempre nella constantemente a observância dos direitos

natural e divino, das leis pátrias, e dos costumes destes

reinos, em que se estabeleceu a natural defeza daquellas

temporalidades com um tão indefectivel, e apertado vin-

culo, que nem eiles, nem eu poderíamos renunciar á de-

feza daquelles impreteriveis direitos, leis, e costumes,

sem perdermos a soberania, que esta coroa recebeu im-

mediatamente de Deus todo poderoso.

Estes são era £omma, beatíssimo padre, os esca-

brosos termos, en que recebo o breve de V. santida-

de. Eu os recorda com grande mágoa, e igual violência,

que deixo á consideração da justiça, que v. santidade

deve fazer á minha filial veneração.

Sou porém forçado pela indispensável urgência, de
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supplicar a v. santidade, que sobre a notória e publica

existência dos referidos termos escabrosos, me permitta

v. santidade, que eu desafogue com a sua paternal, e

apostólica prudência a justa desconfiança, em que fico

de que este breve, tão cheio de palavras de unção apos-

tólica, haja sahido, contra todas as pias intenções de v.

santidade, daquella mesma officina de obrepções, e sub-

rcpções, donde nestes calamitosos tempos teem igual-

mente emanado outros breves tao pios no modo exte-

rior das suas expressões, como visivelmente dirigidos na

substancia do conteúdo nclles, a fazerem verter sangue

as mesmas feridas, que na apparencia se mostravam que-

rerem-se curar
;

pois que vejo, que nao podendo occul-

tar-se ao illuminado espirito de v. santidade, se houvesse

sido informado do que na verdade se passa, que nao cabe

de nenhum modo nas forças humanas conseguirem-se

fins sem se appl içarem a elles os necessários, e compe-

tentes meios; nenhuns meios se podem descobrir no bre-

\e de v. santidade, que directa ou indirectamente sejam

applicaveis ao fim da reconciliação, que fez, e constituiu

o seu assumpto, ou que façam cessar, com os escabro-

sos termos, que deixo indicados, as cousas, que necessa-

riamente produziram, e nao podiam jamais deixar de pro-

duzir aquelle sensibilissimo effeito, em quanto existirem;

muito pelo contrario, tudo que se descobriu no referido

breve, foram protestos geraes, diametralmente contrários

aos factos específicos dos referidos termos escabrosos.

Foram as disposições do que poude caber no meu

régio arbítrio, a condescendência de faltar á innegavel

justiça da indefectivel pretenção, que devo á minha pró-

pria magestade, e aos meus reinos, e finalmente aos meus

dignos ministros, e igualmente aos meus fieis vassallos,

para todos condemnarem a empreza do sacrifício aos te-

merários insultos dos meus, e seus iníquos adversários,
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«'foram consequentemente estímulos para ferir, e não re-

medias para lenir tão dolorosas, e inveteradas chagas.

Isto é o que como filho amorosíssimo, devotíssimo,

e obedientíssimo de v. santidade, com o coração roto de

dôr, e penetrado do mais fiel, e vivo zelo do docóro de

v. santidade, do bem commum da igreja, e da veneração

ao suprem© apostolado, suppJico a v. santidade queira

ver pela sua própria inspecção, e ponderar com a sua

ilkiminada, e paternal prudência, e igualmente julgar com
o seu finíssimo discernimento, para que então conhecen-

do v. santidade inteiramente, nao só os grandes males,

em que lodos os fieis deste reino laboramos, sem mais

causa do que a obstinação dos ditos regulares, sem os

quaes existiu mais de quinze séculos a igreja de Deus,

mas também toda a extensão dos estragos, que elles já

teem feito; e applicando v, santidade a estes extremosos

males os remédios mais próprios, opportunos, e efficazes,

possa v. santidade felicitar, e coroar o seu pontificado

com um triumpho maior, do que em grande parte o fo-

ram aquelles, que fizeram tão veneráveis as memorias

dos mais distinctos entre os seus apostólicos predecesso-

res, possa v. santidade ver reduzidos a eífeito os seus

patemaes, e piíssimos desejos, é possa eu igualmente

eximir-me de provar a cada hora o amargosissimo dissa-

bor de não poder ter á corte de v. santidade a mesma, e

idêntica união, que me fará sempre inseparável da sua

sacratíssima pessoa.

Azeitão, em S do mez de dezembro de 1767.

Muito obediente filho de v. santidade

JOSÉ.
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N. B. Colloeamos esta carta del-rei I). José efi-

tre as obras do mafqucz de Pombal, porque o erudito

leitor não ignora que os monarchas ordinariamente en-

carregam a redacção de laes pecas aos seus ministros,

ou confidentes, que dirigem os negócios políticos de seus

Estados.

AY1SO

A Guilherme Luiz António de Valaré para mandar
prender aò capitão de mineiros, Henrique de Cas-

tello Novo, por introduzir estrangeiros nas obras

do forte de La Lippe.

s • m. e servido, que logo que y. m.
oc

receber esle,

sem demora alguma, e com Ioda a segurança, remetia ao

Limoeiro desta corte ao capitão de mineiros Henrique de

Castello ISovo, que v. m.
ec

avisou pela sua de 30 de ja-

neiro próximo precedente, ficar preso no forte de Santa

Luzia, e culpado no reprehensivcl absurdo de introduzir

estrangeiros nas obras do forte de La Lippe, com graves

presumpçoes de obras com sinistras intenções, e indícios

de se querer passar para o serviço de Castella: eircum-

stancias que o mesmo senhor manda, que v. m/° examine

logo com toda a exacção, informando-sc dos nomes, c

qualidades dos ditos estrangeiros, e do caminho, que se-

guiram depois da soltura, que estranhavel e inconside-

radamente lhes deu o brigadeiro Manoel de Bastos e Sou-

sa ; como também dos motivos de tão arriscada, e sus-

peitosa diligencia, para de tudo me fazer uma individual,

e suecessiva relação; procedendo v. m.
cc

nesta diligen-

b
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cia, com toda a maior cautela, c segredo possível, e in-

formando-se principalmente da verdadeira identidade das

pessoas dos dous criados referidos estrangeiros, que vie-

ram com librés de lacaios, os quaes é verosímil, que fos-

sem dous bons ofíiciaes engenheiros disfarçados.

Deus guarde a v. m.
(e

Palácio dá Ajuda, em 5 de

fevereiro de 176(k

Conde de Oeiras.

CARTA

Feila em Pombal aos 16 de março de 1778, pelo

marquez a seu filho conde de Oeiras, na qual par-

ticipa ler recebido outra dos capeilães de Odivellas,

relativa a certo objecto.

mitieu filho do meu coração, hontém entrou nesta casa

um leigo de Alcobaça, com ar de embaixador, e me en-

tregou a carta do collegio dos capellaes de Odivellas, que

no seu mesmo original ajuntei a esta.

Como sobre a citação, e do libello do mesmo col-

legio tinha passado tudo o que consta das instrucções

conteúdas nas minhas cartas do 1.° de julho, e de 8 de

agosto do anno próximo passado, e nos papeis que as

acompanharam, a toda a pessoa que se achasse em cir-

cunstancias de se querer divertir, poderia parecer a dita

carta pertencente ao caderno das anecdotas dos religiosos

de Alcobaça, para responder a ella no estylo que provo-

cou a falta de consideração, com que se escreveu. Eu
porém a tomei no sentido mais sério para lhe fazer a

resposta da cópia.

M. DE POMBAL II. 17 ,
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Ambas as ditas cartas se devem compilar com os

mais papeis, que ahi tens pelencentes ao libello dos ditos

regulares, que insidiam igualmente com as grosserias, e

com os comprimentos,

E adeiis meu filho, que te guarde, como eordeal-

mente deseja

Teu pae, que muito te ama.

Sebastião José de Carvalho e Mello.

»*>§f?$*ô«

APOLOGIA

Sobre as obras publicas, e particulares, que se fizeram

em Lisboa por causa do terremoto de 1755.

iD«§ 1. Iresde que as reaes providencias do senhor rei I).

José acabaram de occorrer ás mais urgentes, entre as

muitas necessidades, a que o terremoto do 1.° de novem-

bro de 1755, reduziu a corte, e cidade de Lisboa, desde

que fez nella renovar o culto Divino das igrejas, e ces-

sar os perigos da peste, da fome, e da guerra civil, que

aquella calamidade fazia imminentes, passou logo imme-

diata e suecessivamente a estender as suas claríssimas,

e larguíssimas vistas á feitura da referida capital dos

seus reinos, que pelas ruinas daquelle flagello via a

maior parte sepultada em poeiras, e cinzas, e na maior

parte reduzida a um montão de estragos.

§ 2. Os remédios daquelle grande mal se faziam

summameute diíficeis, em razão da grande falta de meios

prevenientes, que então havia na fazenda real, até para
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delia sahirem as dçspèzas mais indispensáveis, e ordiná-

rias da sustentação da casa de s. m. , do pagamento das

tropas, das folhas dos tribunaes, e de alguns filhos das

outras folhas dos almoxarifados do reino.

§ 3. Sendo pois necessário, que neste grande

aperto se recorresse ao arbítrio de fazer nascer novos

fundos, que se podesscm applicar á desejada applicaçao,

e reedificarão, com o menor gravame possível de um
povo, que se achava na maior indigência, e consterna-

ção ; e considerando-se na real presença do dito senhor,

que o coinmercio é a fonte mais perenne, e copiosa de

todas as riquezas, e que as do Brazil deveriam supprir

as que faltavam na sua metrópoli; me fez o mesmo mo-
narcha a honra de me encarregar de que pozesse em
pratica os meios, e modos, com que se deviam estabele-

cer aquelles dons indispensáveis fundos.

§ 4. A boa opinião, que o meu zelo do bem
commum me tinha estabelecido na praça de Lisboa, e

no mesmo Brazil, fez com que fossem as minhas nego-

ciações particulares tão bem suecedidas, que por uma
parte, os principaes negociantes da mesma praça vieram

logo em corpo a apresentar ao dito senhor a supplica,

em que lhe offereceram quatro por cento em todas as

entradas das alfandegas, para serem applicados á dita

rcedificaçao ; e que pela outra parte, escrevendo eu aos

governadores daquelle Estado, para suggerirem aos po-

vos dclle outro similhante oíferecimento, com o exemplo

do que havia praticado a praça da capital do reino, veio

a ser lambem o prompto eífeito destas diligencias o do-

nativo gratuito, que se ficou arrecadando com o mesmo
objecto, desde aquelle tempo até agora.

§ 5. Dos referidos quatro por cento nas entra-

das das alfandegas, e do referido donativo gratuito dos

povos do Brazil teem pois sahido os meios, com que se
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principiaram, e continuaram até agora todas as grandes

obras publicas, com que a cidade de Lisboa se acha tão

decorada (*) ; sem a despeza de um só tostão da fazenda

real. Com o motivo de haver cu sido quem negociei os

ditos dous fundos, me tornou o dito senhor a honrar

com a nomeação de inspector geral das ditas obras pu-

blicas, com jurisdicção exclusiva, privativa, e immediata

á sua real pessoa, pára nella propor por consultas ver-

baes, tudo o que fossa concernente ao progresso, e

adiantamento das ditas obras, sendo estas administradas

pela juncta estabelecida a imitação da outra, antes erigi-

da para a outra obra publica das aguas-livres,

§ 6, Nella porém me não assentei nunca, nem
vi jamais o cofre das suas receitas, e despegas, nem fiz

cousa algum, que não fossem as informações, que me
davam os vogaes delia, das ruas, e praças, que el-rei

mandava abrir, dos progressos dos edifícios públicos,

que nellas se levantavam, e dos embaraços, que encon-

travam nos casos occorrentes, para lh'os remover com

as resoluções de s. m. : o que fiz além disto foi visitar

não só as mesmas obras publicas, mas até as particula-

res, todas as vezes que podia, para as animar com a mi-

nha presença, de sorte que a respeito das referidas obras

trouxe sempre os olhos sobre tudo, sem haver posto

mais mãos em cousa alguma.

§ 7. Entre os embaraços, que acima digo, que

Decorreram na referida juncta, era um dos mais dignos

de attenção o dos desentulhos, e dos apparelhos, com que

{*) Yeja o leitor o lom. l.° desta obra pag. 29 e 104,

onde achará o grande plano do marquez de Pombal para a

reeditieação da nova cidade de Lisboa, o quol depois que se

pôz em pratica tem feito a admiração das nnções do mundo
inteiro. Já pelos seus magestosos monumentos, soberbos palá-

cios edifícios, praças, ruas, etc.

Nota do editor das edições anteriores a esta (quinta).
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os edificantes particulares pretenderam que ella os aju-

dasse. Foi esta matéria proposta ao dito senhor, e por

elle resoluta a favor dos mesmos edificantes, com os mo-

tivos seguintes

:

§ 8. I o Vcrificou-se pela historia romana, que

o mesmo Nero cruelissimo mandou remover com a des-

peza da sua fazenda os desentulhos, que embaraçavam

aos particulares de Roma a reedificaçao das suas pro-

priedades (), no caso do terremoto, que arruinou aquel-

la cidade no caso do seu tyrannico governo.

§9. 2.° A impossibilidade, que havia em abrir

as famosas praças, e largas ruas, delineadas no plano da

cidade, e em desmontar para isso as alturas que obsta-

vam, ou á custa do senado da camará, a quem tocava,

achandq-se sem meios para umas tão grandes despezas,

ou á custa dos ditos edificantes particulares. -

§ 10. 3.° O grande interesse, que o dito senhor

viu clarissimamente (pela sua grande applicação ao cal-

(*) Nero, quinto imperador romano começou a gover-

nar cm Si : uma das maiores perversidades que praticou, foi

lançar fogo a Roma a mais populosa, e rica capital da Euro-
pa. Passados alguns mezes começou Nero a reedificar Roma,
e do cháos das suas ruinassahiram magestosos edifícios, e es-

paçosas ruas, que fizeram a admiração das nações da Europa.
A catastrophe de Roma teve origem na crueldade de Ne-

ro, e a do terremoto de Lisboa de 1755 em a natureza ; a
reedificaçao de Roma foi mandada fazer por Nero afim de não
ser victima dos Romanos ; a de Lisboa foi feita pelos sacrifí-

cios dós magnânimos portuguezes, que unidos em nobres sen-

timentos ao incomparável marquez de Pombal, das rui nas de
tão funesto terremoto alevantáram sumptuosos edifícios, fa-

bricas, estabelecimentos utilíssimos agrícolas, e commerciaes,
reforma da universidade de Coimbra, collegio dos nobres, e
outros muitos monumentos, etc. que ainda hoje nos estão

dando testemunhos da superioridade, e do talento governativo
do nosso grande homem de estado, que fez a gloria de Portu-
gal, e a admiração das nações mais cultas, e opulentas.

Nota do editor das edições anteriores a esta (quinta).



culo),<|iie lucraria a fazenda real em se ajudarem os mes-

mos edificantes, na forma em que o pretendiam, porque,

por desamparados daquelles adjutorios, nao podiam le-

vantar as suas propriedades, e assistidos com elles edifi-

cavam a beneficio da mesma real fazenda, em cujos co-

fres entrariam pela decima, dez em cada cem mil cruza-

dos, que produzissem os alugueis das propriedades das

casas levantadas de novo, sem que o augmento destas

grossas rendas custasse nem um só tostão ao erário ré-8

§ 11. Era outro dos ditos embaraços attendiveis,

o de algumas moradas de casas de particulares, que es-

tando em rendimento a beneficio dos seus respectivos do-

nos, era preciso que fossem demolidas, para se alarga-

rem as praças, e abrirem as ruas, pretendendo os mes-

mos donos, que lhes fossem repostas no estado antece-

dente no mesmo lado das ruas, ou praças, onde antes

estavam. E também o dito senhor resolveu que assim se

praticasse, fundando esta resolução nos motivos seguin-

tes:

§ 1% 1.° A inncgavel justiça de compensar o

publico aos particulares o prejuízo, que lhes causava

com as demolições.

§ 13. 2.° A observância estabelecida nos exem-

plos do que tinham praticado o senado da camará, nas

aberturas da rua dos Ourives do Ouro, e das outras, que

são bem manifestas, o visconde de Villa-Nova de Cer-

veira da outra abertura da rua das Farinhas, e ultima-

mente a mesma fazenda real com as muitas moradas de

casas, que o dito senhor mandou demolir no cáes dos

Mouros para ampliar, e pôr em segurança o arsenal do

exercito.

§ li. 3.° O maior interesse, que lucrava a real

fazenda em mudar as ditas casas para os logares com-
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pelenles das ruas, em que estavam, do que teria em pa-

gar os preços delias em dinheiro corrente, porque aquel-

les proprietários, que os recebessem os podiam distri-

buir para outras despezas, e porque sendo substituídas

as casas velhas por outras novas ganhava adiantamentos

a edificação da cidade ; e lucrava a mesma fazenda real

nos respectivos alugueis o subsidio da decima.

% 15. Não haveriam porém sido bastantes, se

nada mais houvesse, todos os sobreditos adjutorios, para

que com cabedaes de particulares, se visse dentro em tão

breves annos (com assombro universal) a mysteriosa, e

incomprehensivel multidão dos fastosos edifícios, cujas

obras teem custado tantos milhões de cruzados, sahidos

de uma praça de commercio, e de uns negociantes na-

cionaes, que a calamidade do terremoto tinha acabado de

precipitar na ultima ruina.

§ 16. Porém isto, que no commum do povo, se

fez mysterioso, foi no conhecimento do dito monarcha,

e de seu ministro, um effeito simples, e natural dos ou-

tros nossos fundos particulares, que se tinham feito re-

nascer na praça, onde antes faltavam, e onde depois tan-

to se perceberam,

§ 17. Formando-se um calculo mercantil, no

qual se lançassem por partidas separadas as importân-

cias dos muitos milhões, que entraram aunualmente na

referida praça

;

1.° Depois do regimento de 16 de janeiro de

1731, que deu sahida ao género capital do tabaco do

Brazil, que antes se achava sem consumo, e mandado

queimar.

2.° Depois do decreto de 27 de janeiro do mes-

mo anno, que deu igual sahida ao outro segundo género

capital do assucar, cuja extracção se achava também an-

tes tão impossibilitada, como a todos é notório.
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3.° Depois do alvará de 11 de agosto de 1753,

que resuscitou o contracto dos diamantes do Brazil,

4.° A courama de todas as espécies, que com os

rebates de direitos, que os fizeram sahir pela barra, tem

importado outro considerável numero de milhões.

5,
ft O cacáo, café, cravo fino, e grosso, salsapar-

rilha, gengibre de dourar, gommas preciosas dos sertões

do Pará, e arroz do Maranhão, que, antes da institui-

ção da companhia daquelles Estados, nada significavam,

e depois delia teem importado os outros milhões, que se

provam pelos livros das entradas, e sahidas das alfande-

gas do assucar, e da Casa da índia ; sommando-se depois

todas as ditas partidas para ficarem reduzidas a uma só

importância, e acrescentando-se sobre tudo o referido

os grossíssimos lucros, que foram feitos á praça de Lis-

boa em todo o commercio geral do Brazil, depois que o

arrancou das mãos dos estrangeiros, sem clles o terem

percebido.

§ 18. O alvará de 16 de setembro de 1765,

que aboliu as tropas ; do referido calculo, da somma da

importância delle, e dos acrescentamentos acima indi-

cados, resultará logo a demonstração clara, e evidente

dos meios, com que se teem fabricado os sobreditos edi-

fícios particulares da hoje respeitável cidade de Lisboa.

§ 19. E de tudo o referido resultará outra clara

demonstração, por uma parte, de que da fazenda real não

sahiu também cousa alguma para as dispendiosas obras

particulares, que teem dado assumpto, ou pretexto a

tantas diflamações temerárias, e pela outra parte, de que

as referidas obras publicas tiveram sempre fundos total-

mente diversos, e administração inteiramente separada

das outras obras das aguas-livres, e de que para as pri-

meiras das referidas obras se não distrahiu nunca nem

um só tostão das segundas,
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§ 20. O mesmo se mostrou já, que tinha milita-

do a respeito das reedificações das cinco propriedades,

que meus irmãos primeiro, e eu depois da sua morte,

ajudado pelos meios, que elles me deixaram, fabricámos

na mesma cidade de Lisboa.

§ 21. Pois que já se manifesta pela representa-

ção apologética, que tive a honra de pôr na real presen-

ça da rainha minha senhora, e pelas relações das referi-

das, dos jornaes, e materiaes, a ella appensas, debaixo

dos números 5, 6, 7, e 8, que todos foram pagos, ou

cem o nosso próprio dinheiro, ou com o que tomámos

por empréstimo, ou com o que se está devendo ainda aos

credores.

§ 22. Sendo aliás certo, e notório, que aos exem-

plos das ditas cinco reedificações se deveu grande parte

das outras obras particulares da mesma cidade
;
porque

tendo eu devido ao publico delia, o conceito de que me
havia bastantemente applicado ao estudo da arithmetica

politica, e economia domestica, todos os que tinham, ou;

poderam haver alguns meios para levantar edifícios, os

foram fabricando, á imitação do que me viam praticar,

julgando que eu não venderia quintas, e terras para edi-

ficar casas, se não tivesse calculado, que assim adiantava

o património da minha família, em cuja conservação sen-

do os bens de vínculos, se interessavam ao mesmo tem-

po a minha honra, e a minha consciência.

Conde de Oeiras,



ALVA HÁ

Por que s. m. é servida ordenar, que aos eslrahyeiros

vagabundos, e desconhecidos, se não conceda licen-

ça para vender pelas ruas, casas, lojas, lendas está-

veis, ou volantes, nenhuma sorte de comestíveis,

ou bebidas, quinquilharias, ou fazendas, annullan-

do todas as ditas licenças.

sendo-me presente em consulta do senado da camará

destes reinos, e seus domínios, a grande desordem, e con-

siderável prejuízo, que sentem os meus vassallos na ci-

dade de Lisboa, em se concederem de pouco tempo a esta

parte licenças a estrangeiros vagabundos, e desconheci-

dos, para venderem pelas ruas, e em lojas, toda a sorte

de comestíveis pelo miúdo, como também vinhos, aguar-

dentes, e outras muitas bebidas ; ampliando-sc de tal

modo esta liberdade, que vendem pelas ditas ruas alfé-

loas, obrèas, jarselim, melaço, e azeitonas, chegando ul-

timamente a intrometter-se por umas novas fabricas, até

no ministério de assarem castanhas, e outras similhan-

tes vendas de géneros desta qualidade, que são prohibi-

dos pelas leis deste reino, e posturas do senado da ca-

mará, até aos mesmos homens nacionaes, como exclusi-

vamente destinados para o exercício honesto, e precisa

sustentação de muitas mulheres pobres, naturaes destes

reinos, que se ajudavam a viver, e com effeito viviam,

destes pequenos tráficos, sem que homens alguns se atre-

vessem a perturbal-as nelles : e sendo também informado

de que aos mesmos estrangeiros vagabundos, e desco-

nhecidos se dão outras licenças para poderem vender

em lojas volantes, quinquilharias, e algumas fazendas
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mio só contra a disposição da pragmática de 2 í de maio

de 1749, que no capitulo 18 prohibe, por lermos ex-

pressos, assim aos naluracs, como aos estrangeiros o

venderem pelas ruas, e posturas do senado da camará,

que prohibem o conceder licença a estrangeiros para si-

milhantes vendas; mas também porque uma grande parte

dos ditos estrangeiros a quem se concedem as referidas

licenças, se compõe de desertores, e criminosos fugidos,

que não merecem a minha real protecção, para gozarem

dos favores com que costumo animar os bons e louvá-

veis commerciantes estrangeiros, que assim teem domi-

cilio nestes reinos ; mas antes tem mostrado a experiên-

cia, que são receptadores de furtos, e vivem de contra-

bandos, e descaminhos dos meus reaes direitos, com que

também se fazem aborrecidos, e pesados aos bons nego-

ciantes em grosso, até das suas mesmas nações, pertur-

bando-lhes a igualdade necessária para o gyro do ver-

dadeiro commercio : sou servido ordenar, que o senado

da camará desta cidade, e as camarás de todas as outras

cidades e villas destes reinos, se abstenham de conceder

licenças a estrangeiros para vender pelas ruas, ou lojas,

ou em tendas estáveis, ou volantes, ou em outra qual-

quer armação, havendo por nullas e de nenhum effeito,

todas as que se houverem dado de pretérito, ou vierem

a dar de futuro a similhantes pessoas : declarando as

tendas volantes comprehendidas na minha real determi-

nação do capitulo 18 da referida pragmática. E para

melhor cumprimento de todas ^stas minhas reaes deter-

minações, sou servido outrosim declarar cumulativa com
o senado da camará, a jurisdicção da juncta do com-

mercio destes reinos, e seus domínios, para os ditos effei-

los proceder contra os transgressores deste na conformi-

dade do capitulo 17 dos seus estatutos, pelos quaes lam-

bem lhe é encarregado o cumprimento da referida pra-
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gmatica; c para rcmetter as culpas, cm uns c outros

casos, ao juiz conservador da mesma junota, para serem

julgados na forma do capitulo 18 da mesma lei, impon-

do-se as penas nelle determinadas a qualquer dos trans-

gressores, pela prova da contravenção, ainda que se nao

ache o corpo do delido ; assim como foi já estabeleci-

do, e determinado no capitulo 20 da referida pragmá-

tica. Belém, 19 de novembro de 1757.

Sebastião José de Carvalho e Mello.

LEI •

Por que s. m. ha por bem privilegiar as pessoas
,
que

plantarem nas suas terras amoreiras, e prohibir que

a seda em rama, fio ou casulo, seja exlrahida dos

seus reinos.

I endo consideração á utilidade publica, que resulta de

se cultivar nos meus domínios toda a seda que elles po-

dem produzir, em beneficio da manufactura deste géne-

ro, que houve por bem mandar conservar ; e ao interes-

se, que ao bem commum se pode seguir de que seau-

gmente a sobredita fabrica: hei por bem ordenar, que to-

das as pessoas, que lavrarem dez arraieis de seda em ra-

ma, ou dahi para cima, a possam livremente vender, sem

que delia, e da terra, em que voluntariamente houve-

rem plantado tantas amoreiras, que produzam pelo me-

nos a dita quantidade de seda, sendo uma só terra, pa-

guem siza, dizima, portagem, quatro e meio por cento,
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nem oulro algum tributo velho, ou novo, assim nas al-

fandegas, como fora delias.

As pessoas, que lavrarem uma arroba de sede em
rama, ou dahi para cima, e seus filhos, e familiares, que

occuparemna dita cultura, gozarão, além da referida isen-

ção, dos privilégios, que pela ordenação do livro 2.% são

concedidos aos caseiros encabeçados dos fidalgos ; sen-

do também escusos de servirem cdntra suas vontades

nas companhias das ordenanças, dos auxiliares (*), ou

ainda pagas, posto que seja em tempo de guerra, que

Deus não permitia ; se forem mechanicoSj ficam habilita-

dos nas suas pessoas, e nas de seus filhos e descenden-

tes, para servirem todos os empregos das cidades, e vil-

las do reino, que requerem nobreza ; e se forem nobres,

poderão requerer a mim, que lhes farei mercês propor-

cionadas á utilidade publica, que considerar nos seus

serviços, acrescentando as suas nobrezas. E os que la-

vrarem menos de dez arráteis de seda em rama, ou qual-

quer quantidade que seja, sempre a poderão vender livre

de direitos do referido género, posto que não gozem das

franquezas acima ordenadas. Este privilegio lhes guar-

darão inteiramente todos os ministros da justiça, fazen-

da, e guerra, de meus reinos, e será conservador delles

o ministro, que o fôr da dita fabrica da seda da eir

dade de Lisboa, e nas províncias os corregedores das

(*) Eram corpos auxiliares arregimentados por todo o
reino, cujos chefes se denominavam capitães mores. Esta

qualidade de tropa não tinha formalidade no vestuário e nas
armas; porque cada um dos indivíduos se armava como in*

strumento que tinha, taes como espada, chuços, alabardas, es-

pingardas, etc. Da mesma sorte praticavam as ordenanças
quanto a vestuário

;
porque quando éllas appareciam armadas,

vinham vestidas com o mesmo fato de que usavam diariamen-
te, andando somente de farda comprida verde osofficiacs; po-
rém calçados da maneira que cada um podia.

Notado editor das edições anteriores a esta (quinta).
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comarcas

\
procedendo contra quem os quebrantar, do

mesmo modo que pela ordenação do L.° 2.° procede o

corregedor da corte contra os que quebrantam, ou não

guardam os privilégios dos desembargadores ; porém pa-

ra que e^tes privilégios lhes compitam, fará cada um dos

lavradores de seda tomar razão, c registro na camará

respectiva em um livro numerado, e rubricado, que pa-

ra este elteito mando que haja, de todas as amoreiras,

que tiver, e da seda que cada um anno favrar da sua

cultura, para se conhecer a quantidade a que chega, e

com certidões authenlicas dos vereadores, c escrivães

das camarás por que conste do peso da seda, apurada

pelos corregedores das comarcas, se lhes guardarão os

respectivos privilégios, que lhes são concedidos nesta lei.

Bem entendido, que todos os concedidos aos lavradores de

menor quantidade, e peso competem aos da quantidade

maior, e não pelo contrario. Os mesmos escrivães das

camarás dos districtos passarão guias assignadas pelos

vereadores, de todas as sedas, que delles sahirem para

a cidade de Lisboa, ou para outra qualquer terra do rei-

no, declarando nellas se vêem por conta dos mesmos

lavradores, ou se vêem já compradas, e por quem, para

assim gozarem da liberdade dos direitos, que nesta lei

lhes vae concedida, e para se evitarem os descaminhos

deste género. E achando-se nas alfandegas, e casas em

que se dá entrada, menos seda do que aquella que con-

star das referidas guias, se reputará desencaminhada a

que faltar, para ser perdido o valor delia a favor do hos-

pital real de Todos os Santos. E sou servido ordenar, que

da publicação desta lei em diante, não possa mais sahir

deste reino para fora delle seda alguma em rama, fio,

casulo, ou de outra qualquer sorte, que seja creada nes-

te reino, ou nelle introduzida. E não somente se lhe não

dará nas alfandegas despacho de sabida, jnas toda a que
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U)r achada para sahir por contrabando, e as bestas, ou

carroagens, em que for, serão tomadas por perdidas a

favor dos denunciantes, e-tc

Paço de Belém, 20 de fevereiro de 17 !it.

Sebastião Jobè de Carvalho e Mello.

C A R T A

Fseripla pelo marque: de Pombal a seu filho, em Lis-

boa, parlicipando~!he o allentado que commelleu o

prior da freguezia de.. ..por negar o sagrado Via-

tico a Manoel da Fonseca, estando próximo 'a mor-

te, sem que o sobredito Fonseca lhe pagasse os dí-

zimos da quinta da Quarlide.

sieu filho do meu coração. — À morte do nosso anti-

go, fiel, e honrado criado Manoel da Fonseca Homem, foi

acompanhada, e seguida por factos tao extraordinários,

e distantes de toda a credibilidade, e esperança pruden-

te, coma são os que te vou participar.

Pelo mesmo criado Teixeira, que expediu para me
avisar do perigo da vida, em que ficava, me pediu que

o socorresse na consternação de lhe negar o prior da sua

freguezia o sagrado Viatico (*), em quanto nao pagasse

os dizimos, que a quinta de Quartide se achava na pos-

i

(*) Merece toda a attenção a doutrina, que os santos pa-

dres escreveram contra omáo procedimento dosecclesiasticos;

porém quando considero no que diz Jesus Christo por S. Ma-
theus no capítulo o.° desde o verso i até 26, e capitulo 18
desde o verso 3 até 9 : i

s bem assim por S.Lucas capitulo 17
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se do liao pagar, por mais de duzentos annos succes-

sivos.

Bem verás a aíTlicçao que este sacrílego atlentado

me causaria, vendo^-mc impossibilitado para rcmedial-o

por mim mesmo, escrevendo ao bispo, porque isto seria

inteiramente contrario ao meu inalterável systdma, de

não figurar na minha vida em outras cousas, que nao

sejam, ou a lavoura da quinta da Grámella, ou a cultu-

ra da horta de Sanctorum, ou a economia da minha ca-

sa, ou a natural, c precisa defeza das demandas, com

que tenho sido inquietado.

Tara sahir pois deste aperto, remetti ao bacharel

Luiz José da Costa a petição da cópia inclusa ; com el-

la foi então requerer ao bispo cm nome do moribundo,

pela grande amizade, que com elle conservou por mui-

tos annos, Nao deferindo aquelle prelado á referida sup-

plica por despacho nella escriplo, mandou verbal e se-

cretissimamente ao dito parodio, que sacramentasse o

referido moribundo ; e assim veio a cessar a minha af-

flicçao vendo que o enfermo tinha fallccido com todos os

sacramentos da igreja. E nao me tocando por modo al-

gum a correcção do parocho, que lh'os tinha negado com

tanta impiedade.

Porém, quando cu dava aquelle negocio por intei-

ramente acabado, recebi nesta casa um aviso, que dizia

que os criados que ficaram na quinta de Quartidc me
participavam, que na tarde do dia 3 do corrente foram

tomar posse delia o prebendado da mitra de Coimbra,

acompanhado por um escrivão do juizo ecclesiastico del-

versost e 4, confesso que fico absorto ! Confrontesea indigni-

dade deste parocho com a doutrina dos evangelistas acima ci-

tados.

Nota do editor das edições anteriores a esta (quinta;.
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la, o munido com ordem do mesmo bispo, e do seu vh
gario geral, dizendo que aquella fazenda lhe ficara devo-

luta pela morte do sobredito Manoel da Fonseca.

Este disforme, e attentatorio procedimento, não sen-

do compatível com as boas, e sinceríssimas intenções, que

sempre considerei no dito prelado, mostra que servindo-

se elle dos mesmos ministros, que já o precipitaram no

absurdo, que lhe deu tantos trabalhos ; a elles, e não ao

bispo, é que se devem attribuir os incompetentes, e vio-

lentos factos do sobredito attentado.

Requerendo porém indispensavelmente o decoro, e

a justiça, que seja removido o mesmo attentado pelos

meios mais suaves, que as leis determinam, te remetto a

informação, a que esta carta servirá de coberta, para se

instruir acção de força nova, que logo se deve dar na

correição do eivei da corte do referido bispo, e seu vigá-

rio geral, e officiaes ecclesiasticos, ajuntando a ella os

documentos^ que lhe servem de provas.

A carta de diligencia para ser citado o dito prela-

do, e seu vigário geral, será melhor expedir-se ao cor-

regedor da comarca, em razão de haver aqui sido meu
ouvidor, e actual provedor de Coimbra. Tenho por certo,

que ahi causaram grande estranheza a todas as pessoas

prudentes, e doutas, os inesperados factos, que consti-

tuem os attentados do prior cia Vinha da rainha, e dos

ministros do consistório ecclesiastico de Coimbra.

Deus te guarde, e felicite como de todo o coração

te deseja

Teu pae, que muito te ama,

Marquez de Pombal.

M. DE POMBAL. II. 18
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ALVARÁ

Por que s. m. ha por bem isentar de direitos os legu-

mes vindos de qualquer dos povos do remo, que en-

trarem nesta cidade, conservando somente a respeito

dos que vierem pela foz o exame na alfandega.

s<lendo-me presente em consulta da juncta do commercio

destes reinos, e seus domínios, que no capitulo 72 do

foral da alfandega, se manda, que os legumes, que vêem

para esta corte de qualquer dos povos do reino, paguem

dez por cento na meza da portagem ; e que pelo regula-

mento da meza da fructa se mandam pagar outros dez

por cento dos mesmos géneros, quando os legumes que

entram pela foz, e vem dos reinos estrangeiros, são isen-

tos de todo o direito pelo mesmo capitulo 72; e queren-

do favorecer os meus vassallos, animar os lavradores, e

adiantar a cultura das terras cm beneficio do bem-com-

mum, emendando esta desigualdade : sou servido isentar

de todos os direitos, e pensões, os legumes, que de qual-

quer dos povos do reino vierem para esta capital, ou se-

ja dos que se transportam para ella do Riba-Téjo, como

dos que entram pela foz do Tejo, conservando somente

a respeito destes últimos o exame na alfandega ; e hei

por bem, que daqui em diante assim se execute, da mes-

ma sorte que se acha estabelecido, por alvará de 12 de

junho de 1750, a favor dos trigos, e legumes do reino do

Algarve, e das ilhas, que pela disposição do capitulo 72

do foral da alfandega eram obrigados a pagar direitos.

Belém, 1 de abril de 1757.

REI.

Sebastião José de Carvalho e Mello.
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LEI

Pela qual s. m. é servido prohibir, que passem ao

Brazil commissarios volantes, quaes são os que le-

vam fazendas compradas para voltarem cem o seu

procedido, comprehendendo-se nesta prohibição os

officiaes marinheiros dos navios de guerra, e mer-

cantes.

senda informado que ha alguns annos a esta parte, se

tem introduzido o abuso de se intrometterem no commer-

cio, que se faz neste reino para os Estados do Brazil,

differentes pessoas ignorantes do mesmo commercio, e

destituídas dos meios necessários para o cultivarem, as

quaes não tendo, nem intelligencia para traficar, nem ca-

bedal, ou crédito, que perder, se encarregam de grossas

partidas de fazendas, que tomam sobre crédito sem re-

gra, nem medidas, para com ellas passarem pessoalmen-

te ao dito Estado do Brazil, de sorte que, quando nelle

chegam a conhecer, que lhes não podem dar consumo por

preços competentes aos que lhes custaram, internando-se

pelos sertões, gravados com grandes sommas de fazendas

alheias, não só arruinam a fé publica, mas também os

interesses particulares dos negociantes, que delles con-

fiam as mercadorias com que fogem; causando-lhes mui-

to consideráveis perdas, de que se seguem quebras, e

perturbações do commercio daquelle continente: e pro-

curando em beneficio do mesmo commercio obviar nelle

um abuso de tão perniciosas consequências : estabeleço,

que em nenhuma das frotas, que partirem depois do fim

deste presente anno em diante para o Estado do Brazil,

possam passar a elle commissarios volantes, quaes são
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os que, comprando fazendas, as vão vender pessoalmen-

te para voltarem com o seu procedido : e isto debaixo da

pena de irremissível confiscação das mesmas fazendas,

que será applicada metade para a minha real camará, e

a outra metade para quem denunciar a transgressão des-

ta minha lei : encorrendo na mesma pena cumulativa os

mestres, officiaes, e marinheiros dos navios mercantes,

que por si, ou por outrem fizerem o referido commercio,

ou que sabendo quem o faz, o não denunciarem no ter-

mo de dez dias contínuos, suecessivos, e contados da-

quelles cm que chegarem aos portos da sua destinação

as sobreditas frotas, ou navios, que partirem destacados.

No caso não esperado, em que com transgressão desta,

e das minhas leis, e ordens precedentes- sueceda embar-

carem-se as ditas fazendas nos navios de guerra : sou

servido, que os officiaes delles, que fizerem, o consenti-

rem esta espécie de contrabando, além da confiscação

acima referida, em que encorrerão, sendo fazendas pró-

prias, e de outro tanto quanto ellas valerem, sendo

alheias, fiquem pelo mesmo facto privados dos seus pos-

tos, c inhabete para mais não oceu parem outro algum no

meu real serviço. E sendo marinheiros dos mesmos na-

\ios de guerra, serão condemnados a trabalharem por

um annonas obras publicas da cidade pela primeira vez,

c reincidindo, se dobrará, e treplicará a pena á propor-

ção dos lapsos, em que reincidirem. E para que, ainda

que alguns dos sobreditos venham de fora do reino, ou

da corte, não possam nunca allegar ignorância :
mando,

que este seja em todos os annos affixado pelo provedor

dos armazéns nos tempos, e logares em que se pozerem

os editaes para a sahida das frotas : ordenando que na

chegada delias ao Brazil, os ministros, que presidirem

nas mezas de inspecção, visitem as náos de guerra com

os seus officiaes, assim como chegarem, e quando esti-
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verem promptas para sahirem : e que chegando nellas

mercadorias de qualquer qualidade, que sejam, as au-

tuem, confisquem, e façam beneficiar para se applicarem

na sobredita forma: procedendo a devassa de doze teste-

munhas, sem determinado tempo, contra os culpados, e

remettendo os autos delia á minha real presença pela

parte que eu fòr servido ordenar-lhes. No caso, também

não esperado, em que os referidos ministros inspecto-

res achem qualquer opposição, que lhes encontre execu-

tarem as visitas, e diligencias acima ordenadas, autuan-

do as pessoas, que se lhes oppozerem, me darão conta

com os autos, que formarem na maneira acima declara-

da. As denuncias dos referidos casos serão tomadas em
segredo, comtanto que se verifiquem depois pela corpo-

ral apprehensao nesta corte, perante os sobreditos minis-

tros, os q.uaes todos farão entregar logo aos denuncian-

tes as meações, que lhes tocarem, sem maior dilação,

ou nas mesmas mercadorias confiscadas, ou em dinheiro,

que delias provenha por arrematação, consentindo as

partes interessadas.

Paço de Belém, em 6 de dezembro de 1755.

REL

Sebastião José de Carvalho e Mello.
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CARTA

Que o marquez de Pombal escreveu ao abbade
y

e ca-

pellães do mosteiro de Odivellas sobre certo pleito,

que elles tinham contra elle.

í\ carta que vv, ss. me dirigiram na data de 28 de fe-

vereiro próximo precedente, me faz persuadir que fora

escripta com falta de informação do estado do negocio,

de que nella tractaram, porque supp3e que elle se acha

ainda re integra, achando-se aliás desde o mez de junho

do anno próximo pretérito, em demanda no juizo da co-

roa, por eíTeito da inesperada citação, e do subsequente

libello, que nelle oífereceu contra a marqueza de Pombal,

este religioso collegio. Achando-se o referido pleito co-

meçado já vae a fazer um anno, o dito juizo competente

é que o deve decidir sobre os merecimentos da causa, e

nao os que nella s5o parte, como é a marqueza, a quem,

e nao a mim, toca o reguengo de Monsanto
;

porque

casei na corte de Vienna de Áustria, por contracto feito

na conformidade das leis delia, que não admittem com-

rounicações de bens entre os conjugues.

Desejarei ter outras occasiões, em que possa caber

no meu regulado arbítrio agradar, e servir a esse reli-

gioso collegio.

Deus guarde a vv. pp. muitos annos. Pombal, 10

de março de 1778.

De vv. pp.

Obsequiosíssimo, e devotíssimo servidor

Marquez de Pombal
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LEI

Em que s. m. ha por bem ordenar que todo o mari-

nheiro, ou homem do mar, que sem licença del-rei

por escriplo, se assoldadar ao serviço de qualquer

nação estrangeira, fique pelo mesmo facto desnatu-

ralizado destes reinos, e os bens que tiver confiscados,

encorrendo cumulativamente na pena de dez annos

para as galés.

sendo-me presente, que as ordens, que se costumam

expedir para se alistarem marinheiros para o serviço das

minhas náos, ficam muitas vezes sem o effeilo, que del-

ias se devia esperar, em razão de se esconderem, e au-

sentarem os homens do mar, para depois se assoldadarem

por maiores preços para os paizes estrangeiros, contra a

disposição da lei do reino, e com intolerável damno do

meu real serviço, e do bem commum dos meus fieis vas-

sallos, em matéria tão grave, e delicada, que faz um dos

objectos do mais sério cuidado de todas as nações civili-

zadas da Europa : e havendo mostrado a experiência, que

as penas, até agora estabelecidas pela ordenação do rei-

no, não foram bastantes para cohibir um delicto de con-

sequência tão perniciosa, e digno de se lhe pôr remédio

efficaz : sou servido, que todo o marinheiro, e homem
do mar, que sem licença minha por escripto se assolda-

dar ao serviço de qualquer nação estrangeira, fique pelo

mesmo facto desnaturalizado dos meus reinos, e os bens

que tiver, lhe sejam confiscados, a metade para a minha

real coroa, e a outra metade para a pessoa que o denun-

ciar : encorrendo cumulativamente na pena de dez annos

de galés, sendo achado outra vez no reino, ou em algum
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dos seus domínios: e que na mesma pena encorram os

corretores, ou pessoas, que os inquietarem para sahir do

mesmo reino, ou intervirem nos contractos, que para es-

se effeito se fizerem : bastando, para se haver por pro-

vado o delicto, e justificar-se, que as taes pessoas foram

achadas tractando sobre estes odiosos contractos, ainda

que estes não cheguem a completar-se, ou a ter o seu

effeito: com tal declaração, que os marinheiros, e homens

do mar, que ao tempo da publicação desta se acharem

fora do reino, serão escusos das sobreditas penas, reco-

lhendo-se a elle no termo de três mezes, achando-se na

Europa; e de um anno achando-se na Africa, ou na Ame-
rica ; e de dous achando-se na Ásia : e de que os mari-

nheiros, que voltarem aos meus domínios na sobredita

forma, serão nel.le recebidos sem moléstia alguma, e es-

cusos de servirem no troço, ou qualquer outra reparti-

ção do meu real serviço, contra suas vontades ; excep-

tuando somente os casos de necessidade, em que houver

geral encargo.

Para que o referido se execute inviolavelmente, or-

deno, que em cada um dos portos deste reino, donde sa-

hem embarcações estrangeiras, esteja sempre uma devas-

sa aberta sem limitação de tempo, nem determinado nu-

mero de testemunhas, contra os transgressores desta lei

:

sendo juiz delia em Lisboa, o juiz da índia e Mina; na

cidade do Porto, o juiz de fora do crime ; e nos outros

portos do reino, os juizes de fora onde os houver, e on-

de os não houver, os ministros de vara branca mais vi-

sinhos ; e que nenhum navio possa sahir sem visita, e

certidão de que não leva marinheiros, ou homens do mar,

vassallos meus.

Paço de Belém, em 27 de setembro de 1756.

REI.

Sebastião José de Carvalho e Mello.
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CAUTA

Em resposta á de. . . sobre certa demanda, na qual

era réo o marquez de Pombal, estando já fora

do ministério.

R ecebi coiíi a estimação, que sempre me deveu tudo o

que pertence a v. m. ce
a sua carta que trouxe a data de

7 do corrente. Já terá entendido, que foi bastante a in-

formação, que acompanhou a minha resposta do 1.° do

mesmo mez que corre, para excluir o decreto com que

v. m.
oe
se considerava auxiliado para me repellir da pos-

se da qpinta de Sanctorum, intente fazer bom o mesmo

decreto pelos meios ordinários da justiça.

Se eu tivesse arbítrio justo, e decoroso para des-

fazer um contracto tão solemnemente celebrado com meu
irmão, e para romper o vinculo, que elle instituiu, nem
v. m.

ce
teria o trabalho de me fazer uma demanda, nem

eu o dissabor de a defender. Sendo cousa tão contraria

ao meu génio, que nos vinte eseteannos do meu minis-

tério nessa corte não subiu as escadas da Relação uma
petição, em que eu fosse author, ou réo. (*)

Pode v. m ce
pois usar pelos meios competentes da

justiça, que se lhe diz ter a seu favor, e sempre me a-

(*) Em todos os séculos tcera apparecido homens, que ser-

viram de grande utilidade á humanidade, já pelas suas proe-

zas, e descobertas, e já por sua politica
;
porém os seus ému-

los esforçando-se com a intriga machinam contra elles a sua

destruição : taes foram Belisario, Colombo, e o immortal Car-

valho : este homem de estado durante vinte e sete annos do

seu governo fez a gloria da nação portugueza, e o terror da

Inglaterra, como também de outras nações opulentas !
Logo
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chará para servil-o com o mesmo gosto, cm tudo o que

couber na minha possibilidade.

Deus guarde a v. m. cc
muitos annos. Pombal, 1

1

de julho de 1777.

Marquez de Pombal.

ALVARÁ

No qual s. m. ordena, que da publicação delle em
dianle se não tirem mais devassas de concubinatos

;

e que se suspenda em todas as que se tiverem tirado,

sem que em nenhum tempo se proceda por ellas.

sendo-me presente em consulta da meza do desembar-

go do paço as muitas, e frequentes desordens, que se teem

praticado nas devassas de concubinatos, a que na con-

formidade do regimento dos bairros desta corte, e de ou-

tras ordens procedem os ministros delles, e os juizes de

fora, sem com effeito se conseguir o fim a que se enca-

minhou aquella providencia, que foi o de evitar-se com
o castigo, o peccado publico, e escandaloso : antes pelo

contrario tem resultado das mesmas devassas a maior

confusão, e abuso ; succedendo, que as mulheres casa-

das, que vivem em boa união e harmonia com seus ma-

que os seus antagonistas conseguiram a sua queda lhe arma-
ram tramas, e demandas, porém elle sempre fica triumphan-
te, similhante ao rochedo que batido pelas furiosas ondas do
mar sempre fica inabalável. Veja o leitor o tomo primeiro desta

obra pag. 9.

Nota do editor das edifões anteriores a esta (quinta),



283
ridos, tendo duas pessoas suas inimigas, que vão jurar

contra ellas nas ditas devassas, apparecem pronunciadas,

presas, e infamadas com descrédito de seus maridos, e

expostas ao perigo, que com elles padecem em satisfa-

ção da sua honra, que imaginam offendida ; sendo aliás

nullo o procedimento destas devassas, como» contrario ás

leis do meu reino, que não reconhecem parte legitima

para a accusação daquelle crime, que não sejam os pró-

prios cônjuges, passando também pelo mesmo labéo

as filhas, que vivem na companhia de seus pães ; vendo-

se por este modo obrigados os pães a casal-as com as

mesmas pessoas com quem ficaram infamadas, e com
quem talvez não as casariam se se não tivesse publicado

aquelle tracto ou verdadeiro, ou falso : e querendo ob-

viar a um abuso de tão perniciosas consequências ; sou

servido ordenar, que da publicação deste em diante, se

não tirem mais devassas de concubinatos; e que se po-

nha perpetuo silencio em todas, as que até o presente se

houverem tirado; e que por ellas sp não proceda em tem-

po algum : ficando somente para o objecto das mesmas
devassas os concubinatos com concubinas teúdas, eman-
teúdas com geral, e publico escândalo : e determino ou*

trosim, que os ministros, que excederem esta minha dis-

posição, sejam pelo facto suspensos dos seus cargos.

Palácio de N. Senhora da Ajuda, em 26 de setem-

bro dô 1769.

REI.

Conde de Oeiras.
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CARTA

Que o marquez de Pombal enviou a. . . . em 1753,
estando em Londres; em cuja carta lhe insinua a

maneira de escrever a el-reiD. Jose\ para o nomear

embaixador de Portugal na corte de Londres.

Meu amigo e senhor : = Tenho recebido todas as car-

tas, que v. s.
a me dirigiu desde que ahi chegou o ex-

presso, que levou os despachos para v. s.
a succeder a D.

José da Silva Pessanha ; mas não foi possível respon-

der-lhe tão cedo, como desejava.

Agora, que se offerece um portador seguro, e aop-

portunidade, que antes não havia para responder a v. s.
a

nos termos que eu quizéra, direi o que se me offerece,

não como ministro no logar que occupo ; mas como

quem teve com a casa de v. s.
a

a amizade, que me fez

conhecel-o desde os seus primeiros annos.

Eu, é certo que nem faço, nem desfaço ministros

para servirem, ou deixarem de servir el-rei nosso senhor,

tocando-me só executar as suas reaes ordens, e respon-

der quando ellas assim m'o determinam. Desta minha obe-

diência resultou a tal ou qual parte, que tive na permis-

são para v. s.
a
sahir deste reino, e na sua destinação

para esse logar.

Achando-se nelle D. José da Silva com os papeis

do ministério dessa corte, e de um offício que v. s.
a nun-

ca tinha exercitado, lhe avisei que o admitisse a v. s.
a

para se instruir, e habilitar pelos taes papeis ; como eu

mesmo pratiquei quando cheguei a Londres, e vi depois

praticar a todos quantos cavalheiros sahiram de Alema-

nha, e Itália, destinados a empregos políticos. E nesse
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})onlo digo a v. s.

a sinceramehte, que me não veio ao

pensamento, que v. s.
a
achasse de que se formalizar, se

não fosse por influencia do ar do nosso clima, onde só

vi dedignarem-se algumas pessoas de aprenderem o que

não estudaram, e exercitarem outras sem pratica o que

é dependente da experiência*

líu sou de opinião tão diversa, que sem nenhum
pejo confesso repetidas vezes, que não sei o muito que

ignoro. Ainda actualmente estou aprendendo até de al-

guns dos mesmos officiaes de secretaria, quando repre-

sentam cousas, que eu antes não tinha praticado, e nes-

ta consideração tive por amizade procurar para v. s,
a
o

mesmo, que sempre procurei, e ainda procuro para mim,

com muitos mais annos de idade, e no fim da carreira

que v. s.
a
ainda não tinha principiado.

Suceedendo ao tempo da promoção de D. José da

Silva, achar-se essa republica com um simples ministro

nesta corte, e fazendo-se por isso disforme que s. m.

nomeasse então outro ministro de caracter maior, o no-

meou a v. s.
a com a mesma qualidade de ministro, por-

que assim o requeria o seu real decoro, e serviço, que

todos devemos preferir a tudo o que pode reflectir no

nosso pessoal*

Por este principio vi em Londres o duque deArem-
berg, soberano com voto, e deputado na dieta do impé-

rio, simples ministro da rainha de Hungria, vir a minha

casa fazer-me a primeira visita, em razão de ter eu de-

clarado o caracter de enviado extraordinário. Neste mes-

mo caso vi outros cavalheiros da primeira esphera de

Alemanha, e Itália. Eu mesmo, depois de haver todo o

caracter acima referido, sahi desta corte no anno de

17 44 com uma simples carta de crença para Vienna de

Áustria, onde o sr. rei D. João V., que Deus chamou

ao eco, me mandou depois expedir um pleno poder quan-
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do o fez necessário o seu real serviço, sem qua a mim

me passasse pelo pensamento, nem pedir o tal pleno po-

der, nem que o dito senhor antes havia tido intenção,

que não fosse a de honrar-me
;
porque de outra sorte

me não empregaria em negociações, que se não costu-

mam, nem devem entregar a pessoas de meia confiança.

Donde resulta, que também me não passou pela

imaginação, que v. s\ fizesse sobre este ponto os largos

discursos, com que me escreveu, certamente muito preoc-

cupado das impressões, que levou desta terra,, para se

deixar persuadir por ellas sem lhe darem logar a fazer

pelo menos a geral reflexão, de que nem era compatível

com a grandeza, e com a benignidade com que cl-rei

nosso senhor o empregava, prostituil-o no seu real ser-

viço, nem v. s.
a

tinha razão para esperar de mim, que

eu promovesse cousa que lhe ficasse desairosa, haven-

do sido meu visinho depois que nasceu, e tendo presen-

ciado que eu me não esqueci nunca da decência.

O que refiro a v. s.
ft

para lhe fazer ver a perple-

xidade, e o embaraço em que me poriam as suas cartas,

entre a obrigação de as fazer presentes a s. m. e o affe-

cto que me persuadia a livral-o do perigo a que o ex-

poria, chegando em toda a sua extensão ás incompará-

veis luzes do dito senhor, nos termos que deixo indica-

dos,

Parecendo-me, porém, que era maior respeito de

s. m. guardar em mim as taes cartas, visto serem parti-

culares, e não me fazendo a menor impressão de quei-

xa, nem a mais leve alteração no affecto pelo que me to-

cava, tomei o arbítrio de ter algum tento em mim até

achar esta occasião de me explicar com v. s.
a

Delia me aproveito, como o meu presente estado o

premitte para dizer a v. s.
a com a liberdade de velho, e

com a sinceridade de amigo constante: 1.% que v. s.
a



287
apresente logo a sua credencial aos estados geraes, es-

crevcndo-me em oílicio, que no seu nome beija a real

mão de s. m. com o profundo reconhecimento, que deve

á consideração da honra, que lhe fez, de empregal-o no

seu real serviço: 2.°, que v. s.
a
faça exorcismos contra

a tentação de querer convencer á força de discursos as

pessoas, que tiverem maiores experiências: 3.°, que v.

s.
u
tenha por certo que na vida em que se acha, não lhe

ha de servir o amor á sua opinião, e a inflexibilidade nel-

la, senão de se precipitar com os que lhe forem supe-

riores, e de se fazer odioso com os que lhe forem iguaes:

4.°, e finalmente, que na vida civil e politica, sem doci-

lidade e paciência se não fará nem negocio, nem progres-

so, para domar, quanto lhe for possível nestes primei-

ros annos de ministério, o seu fértil engenho, até que

faça habito de ceder sem violência do seu próprio pare-

cer, quando for necessário, como quasi sempre o é quan-

do se tracta do pessoal interesse ou do amor próprio,

que nos costuma enganar, sem nós o percebermos.

Torno a dizer a V. s.
a

,
que pelo que a mim me per-

tence, me não foi difficultoso accommodar-me com a des-

confiança de v. s.
a

,
porque ainda que Jh'a não merecia,

vi logo, que não tinha causa que me dissesse respeito

;

mas que se fundava em um mero pondonor suggerido

em matéria, na qual v. s.
a

se achava desarmado da ex-

periência que lhe era necessária para resistir a si mes-

mo.

Fico para servir a v. s.
a

,
que Deus guarde muitos

annos. Belém, aos 30 de agosto de 1753.

Muito amantíssimo de v. s.
11

Sebastião José de Carvalho e Mello.
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ALVARÁ

Por que s. m. ha por bem animar, e proteger a fabri*

ca de louça estabelecida na cidade de Lisboa, e as

mais que se acham de presente, e acharem de futu-

ro nas outras differenles parles do reino: prohibin*

do a entrada de toda a louça fabricada fora delle,

á excepção da que vier da índia, e da China , em

navios de proprietários porluguezes.

iJu el-rei faço saber, que sendo-me presente em consul-

ta pela juncta do commercio destes reinos, c seus do-

mínios, a perfeição a que tem chegado a fabrica da lou-

ça nas suas manufacturas ; c que a abundância delias é

bastante para fornecer este reino, e conquistas, além de

outras mais de conta de particulares, que hoje se acham

por differentes sitios dispersas, e com igual merecimento :

sendo-me oulrosim presente o intolerável empatejque na

mesma principal fabrica se sente por falta de extracção

das ditas manufacturas: preferíndo-se indevidamente a

louça de fora do reino, que continuando a introduzir-

se frustrará inteiramente com a sua redundância to-

das as despezas, e diligencia, que se tem praticado para

o perfeito estabelecimento das mesmas fabricas, comrui-

na dos cabedaes que nellas se empregarem : hei por bem

animar, e proteger nao só a dita fabrica primitiva, mas

também todas as mais, que se acham, e acharem por dif-

ferentes partes do reino estabelecidas, e houverem de se

estabelecer para o futuro
;
prohibindo como prohibo, a

entrada de toda a louça de fora do reino, á excepção da

que vier da índia, e da China em navios de proprietá-

rios portuguezes. E somente permitto para aquella, que
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hâvegar actualmente com destino para este reino, três

mezes de tempo, durante os quaes poderá ser admittida

a despacho nas respectivas alfandegas.

Para acautelar, que por occasião desta minha lei

possam excessivamente alíerar-se os preços actuaes das

referidas manufacturas nacionaes com prejuízo publico

;

sou* servido ordenar, que se não possam alterar aquel-

les mesmos preços, que se acham estabelecidos pela di-

recção da pauta, que foi assignada pelo ministro e se-

cretario de estado Francisco Xavier de Mendonça Furta-

do. E a respeito das mais fabricas de particulares, apre-

sentando os seus padrões na mesma direcção, se lhes

formará nella uma pauta dos seus devidos preços, se-

gundo a perfeição e merecimentos das suas manufactu-

ras, que não poderão exceder os sobreditos. — E hei

outrosim por bem isentar de direitos por sahida toda a

louça, não só da primeira fabrica, mas também de quaes-

quer outras de particulares neste reino, sendo de igual

merecimento ; e verificando-se a da fabrica principal por

attestaçoes da direcção* e a das particulares pelas da

juncta do commercio, ou dos ministros, em quem a mes-

ma juncta delegar esta jurisdicção fora da corte.

Ajuda, 7 de novembro de 1770.

Marquez de Pombal.

M. DE POMBAL. 11. 19
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ALVARÁ

Por que s. m. é servido prohibir a entrada de todos os

chapéos fabricados fora destes reinos, e domínios
t

em beneficio das fabricas, que se acham estabeleci-

das nos mesmos reinos, e das que para o futuro se

estabelecerem.

EirJu el-rei faço saber aos que este alvará virem, que sen-

do-me presente pela consulta da juncta do commercio

destes reinos, e seus domínios, o grande prejuízo, que

ás fabricas de chapéos, estabelecidas nestes reinos, se teem

seguido nestes últimos tempos, do empate de um extra-

ordinário numero de chapéos, nellas fabricados, pela in-

troducçao de outros chapéos fabricados fora do mesmo
reino, fazendo estes chapéos de fora arruinar as sobredi-

tas fabricas nacionaes, com perdimento dos fundos que

se empregarem na erecção delias, quando as matérias

cruas, que nellas se digerem, consistem nas pelles de

coelho, e lebres, cm que os mesmos reinos abundam ; e

que ficariam inúteis a não serem consumo nas referidas

fabricas; por cujos motivos se acha hoje a introducçao

dos ditos chapéos prohibida em todos os reinos, e esta-

dos soberanos da Europa : obviando aos ditos inconve-

nientes em defeza dos interessados nas sobreditas manu-

facturas, e em beneficio commum dos meus vassallos

;

sou servido prohibir, como por este prohibo, a entrada

de chapéos, que forem apprehendidos pela l.
a vez; e o

dobro do seu valor pela 2.
a vez ; e do tresdobro pela 3/

vez. Para o consumo dos que se acham introduzidos, e

carregados, permitto, porém, o termo de três mezes,

contados desde a publicação deste, para se lhes darem
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despacho nas respectivas alfandegas, a que chegarem,

sendo o referido termo preciso, e improrogavel. Porque

não é da minha real intenção, que se alterem os preços

actuaes nos meus reinos, mando que os ditos preços

não possam exceder os que presentemente se acham es-

tabelecidos, e que sejam sempre approvados pela juncta

do commercio, assim nas qualidades, como também nos

preços, formando-se logo na mesma juncta uma pauta

para se regularem os ditos preços á proporção do mere-

cimento das manufacturas que a ella chegarem ; o que

tudo se observará não só com os chapéos das fabricas,

que ao presente se acham estabelecidas, mas também a

respeito de quaesquer outras, que de novo se possam es-

tabelecer; as quaes todas hei por bem isentar de direitos

pela sahida de todos os chapéos nellas fabricados, verifi-

cando-se serem das fabricas dos meus reinos os chapéos,

que se offerecerem a despacho por attestações da mesma
juncta do commercio destes reinos, e seus domínios, ou

dos ministros em quem ella delegar esta commissão fora

da corte.

Palácio da Ajuda, 7 de dezembro de 1770.

Marquez de Pombal.
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TIUCTAOO

EM QUE SE MOSTRA QUE OS RELIGIOSOS

Posto que em particular, ou em commum, não podem
possuir bens de raiz, que herdassem, ou possuíssem

j

por mais tempo que anno, e dia, ()

SENHOR

Por determinação das justas leis, que v. m. tem pára

regimento desta fiel monarchia, não podem os religiosos,

posto que em particular, ou commum, possuir bens de

raiz, que herdarem, ou adquirirem, por mais tempo que

um anno, e um dia peremptório, com obrigação de os

alhear, sob pena de perdimento para a coroa de v. m.

,

ainda quando alleguem o indulto da prorogação de mais

tempo, concedido por outros alvarás, passados no tem-

po das confirmações geraes, por ser graça especial, que

não se pode entender absolutamente para sempre.

À primeira causa desta inhibiçao consistiu no pre-

juízo que a coroa experimentava na perda das sizas pe-

las vendas, que cessam para sempre, logo que similhan-

tes bens passam para o domínio de qualquer Religião,

porque a Religião compra, e não vende, recebe, e não

dá, herda, e não institue.

(*)Esta peça foi copiada do aulographo
;
que tinha o sciea-

tifico bispo dê Maoáo na sua livraria.
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E por isso os régios conselheiros, senadores, e pro-

curadores da coroa, da fazenda, das cidades, devem ter

grande cuidado, vigilância, e diligencia, na conservação

do régio património, e bem commum, por ser o negocio

da maior importância, e consequência, impedindo a trans-

lação da posse, e domínio dos bens desta natureza para

as igrejas, e mosteiros, nem ainda por modo de capella,

aliás passará á mesma diminuição, que se experimenta

por estarem senhores da maior parte delles, a uma ex-

trema necessidade por vir tempo, em que todos os pré-

dios rústicos, e urhanos se hão de encorporar ás igrejas,

mosteiros, confrarias, e capellas, se v. m. o não acaute-

lar, ficando indigente o régio património, que também

consiste nas capellas.

A segunda, em que retendo as Igrejas, confrarias, e

mosteiros os ditos bens, não podem cuidar os vassallos

de v. m. no estabelecimento das suas casas em utilidade

da republica, que também consiste na conservação das

famílias, para se empregarem com toda a independência,

e exacção do serviço de v. m. , assim na conservação da

Igreja, como na defeza de toda a monarchia: o que se

representou pela corte, nobreza, e povo, ao senhor rei

D. Diniz, pedindo a providencia necessária por lei, que

declarou, mas sem effeito, porque sempre continuaram,

como de antes, conservando os que teem, adquirindo ou-

tros, e dissipando a substancia, e forças da republica,

cuja utilidade se deve antepor ao bem particular, e ao

muito favor da Igreja.

A terceira, em que se não comprando, e vendendo

os ditos bens, cessa o commercio no gyro do dinheiro,

em que consistem os nervos da republica.

A quarta, em que estando os bens no po^ er dos

particulares, terão os directos senhores aquellas utilida-
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des resultantes dos laudemios, pelas vendas, com as

quaes se ajudariam.

Estas> senhor, sao as razoes, porque nSo convém

á coroa, ao publico, e ao particular, que as Religiões te-

nham bens de raiz mais tempo que anno, e dia, na for-

ma da lei do reino, com irrefragavel perdimenfo.

Agora exporei os inconvenientes, que teem os reli-

giosos, por se consentir que os mosteiros adquiram, e

conservem o domínio, e posse dos referidos bens.

O voto principal dos regulares é certo, que con-

siste na pobreza. Por ella tem aquella antiga veneração,

que se lhes deve, se a observam, do contrario se repu-

tam como indignos, por se entregarem á gloria de pos-

suir fundos, e riquezas consideráveis, sem pagar os tri-

butos necessários, com que se gravam os vassallos secu-

lares, quando devera consistir a sua gloria na observân-

cia dos votos, que professam, e nao em conservar, e ad-

quirir os bens profanos, que caritativamente devem re-

partir, por ser a riqueza para os regulares inimiga da

virtude, como a pobreza para os seculares, porque nes-

tes carece de lei, o para aquelles é a mesma lei.

Perdida aquella antiga veneração pela inobservân-

cia do voto de pobreza, se entregaram á cobiça, que é o

veneno da caridade, e companheira da violência. Passa-

ram de senhores de tudo quando pobres, a escravos de

todo o mundo quando ambiciosos (a), talvez para ter

império nos pobres, como ricos : esquecidos de que os

seus thesouros não lhes pertencem, e de que as suas ri-

(a) È vastíssima a raaleria que se pôde desccever sobre

este objecto ; começarei pelas palavras de Jesus-Christo por

S. João (cap. 15 v* 19) «Vós não sois do mundo » dizia

elle aos seus discípulos; logo os religiosos que entraram nos

conventos não eram do mundo, e por isso não deviam possuir

bens, assim como os apóstolos renunciaram os barcos e re-
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quezas consistem só na divina pobreza, que professam,

posto que erradamente o grego Aristophanes lhe chamou
fúria infernal.

Daqui nasce o áugmento da ruina, em que lenta-

mente se radicam, e degeneram no horror de avarentos,

não detestam esta abominável torpeza, como devem, por

ser o pae, e mãe de todos os males; mas antes pela cor-

rupção dos seus costumes fazem que a piedade da Igreja

se suffoque a impulsos da opulência, que gerou, entra-

nhando o ouro, que deve distribuir, e não guardar, pon-

do o corpo em contínuo movimento, sem perder um só

instante da sua utilidade, e expondo-se ao perigo de se-

rem martyres do anjo máo, devendo dedicar-se todos a

um Deus, que é bom.

des, para seguir a Jesus-Christo, o qual diz por S. Lucas
(Gap. 19 v. 46) « a minha casa é de oração, e vós a fazeis

covil de ladrões.. ..» dizia o mesmo Jesus-Christo, aos que
estavam vendendo no templo, quanto mais é aggravante o com-
inem© (escandaloso) que faziam os religiosos dentro dos mes-
mos conventos, onde professavam (na presença do céo e do
mundo) pobreza, etc.

É digno delançar-se em nota a seguinte exposição escripla

por um dos mais famigerados escriptores.

As fundações monachaes, que se multiplicaram sobrema-
neira influíram muito na sorte dos povos. O oriente, depois

de tempos immemoriaveis, tinha visto um numero grande de
homens entregarem-se a uma vida solitária, e contemplativa,

O calor do clima, e a viva imaginação inspiravam facilmen-

te o gosto delia. Entre os judeus, os therapeutas, e os esse-

nicos tinham dado o seu exemplo aos christãos. Estes os se-

guiram com tanto ardor, quanto a religião os seperava das

cousas terrestres. O Egypto especialmente povoou-se de mon-
ges. No quarto século/ contavam-se 10000 monges, e 20000
religiosas na cidade de Oxyrinca na Thebaida, em o Egypto,
onde o numero dos mosteiros excedia ao numero das casas.

Infinitos monges vagabundos, fanáticos, sediciosos, e hypo-
critas inundanyn o oriente, onde perturbaram a paz da Igreja,

e conseguintemente a relaxação, e a desordem inlrodaziu-se
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Deste procedimento indecoroso não só resulta aos

povos, que elles teem obrigação de encaminhar, e dirigir

com exemplares documentos, um escândalo irreparável,

mas uma péssima doutrina, que os corrompe em prejuí-

zo das almas, e inobservância dos doutíssimos preceitos

da igreja nossa mãe, a quem os mesmos ecclesiasticos

tantas vezes causaram muitos damnos.

Não acontecera deste modo se os religiosos, e tóòn-r

ges só cuidassem na conservação dos bens espirituaes,

que são os que devem possuir; porque então o seu exem-

plo não provocaria tantos seculares, aos quaes elles mes-

mos inquietam, intromettidos em negociações profanas,

perturbando a republica com pleitos injustos, compostos

para a sua destruição tetal, e deixando os thesouros ce-

nos mosteiros. O imperador Valencio, não imaginando outro

meio para reduzil-os á obediência, ordenou por uma lei, cm
376, que servissem nos exércitos. Leis cahem sem execução,
e o mal augmenta com o remédio. A regra de S. Basilio* es-

tabeleceu uma regularidade edificante, a qual todavia teve por
limites os muros de alguns mosteiros. A mesma regra não im-

pediu, que nas dissensões ecclesiasticos, os monges, senhores

já da dignidade episcopal, não fizessem a primeira figura.

Conhecidos eram já os monges nooccidente, cmde tinham
principiado a estabelecer-se, quando S. Bento fundou a sua
ordem em Itália, no principio do sexto século. Os príncipes,

e os cavalleiroj; abraçando o claustro, como o melhor cami-
nho da salvação, similhante devoção se espalhou por todas

as partes junctamente com a força do enthusiasmo.

Fundar mosteiros com grandes despezas, assim nas cida-

des como nos campos, enriquecel-os com offertas, e com doa-

ções, foi um dos principaes actos do christianismo dos bárba-

ros. Os monges adquiriram uma parte considerável das terras;

das quaes alqueivavam muitas, o qae era ao menos de utili-

dade para a terra, em que habitavam. Porém chegando os

monges a ser muito poderosos, e muito numerosos, perderam
insensivelmente a idéa da santidade do seu instituto : chegan-
do a ser cobiçosos, vãos, ambiciosos, guerreiros, e cavallciros.

do mesmo modo que o clero secular ; e contrahindo os vicios

do século, sahiram os escândalos do mesmo asylo da religiosa
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lestes, que unicamente devem conservar conforme os

seus estatutos, pela gloria das riquezas deste mundo.

Fiados na duração dos seus mosteiros, e no poder

do corpo delles respeitável, desprezada a composição dos

litigantes seculares, para depois de seus fallecimentos

confundirem os cordeiros, e obterem a sua rebeldia, ou

por ajuste lesivo, proseguem, e continuam na vexação

dos povos para lhes tirarem tudo, e se fazerem senhores

de todos os bens temporaes, em prejuízo da republica de

v. m.
,
que não pode sustentar-se desta forma, nem pa-

trocinar, e defender a mesma Igreja, como se o — nihil

habentes, et omnia possidentes —fosse alguma prophecia

permissiva, ou promissiva de que começando sem nada

se farão senhores de lodo o mundo.

austeridade. A preguiça, a miséria, as calamidades publicas,

ou uma devoção momentânea, ou a phantasia dos parentes, era

a vocação da maior parle daquelles que ao claustro se consa-

gravam. Por ventura podiam os monges, mudando de habito,

mudar o seu génio? Logo o Estado perdia muitos vassallos, e

adquiria poucos exemplos bons, Sempre se cegaram a todos os

princípios ; nunca se quiz prever as consequências, posto que
a experiência do passado annunciasse evidentemente o futuro.

A preoccupação e o costume governam os povos.

A prodigiosa influencia do sacerdócio em os públicos ne-

gócios, chegou a ser a origem dos successos principaes. Duas
classes, divididas nos interesses, dividem os reinos: a sua
competência, umas vezes encoberta, e outras vezes manifesta,

produzirá por muito tempo perturbações, que augmentarão
lambem os partidos oppostos em cada classe. Um pontífice es-

trangeiro ha de sujeitar as mesmas coroas, com preoccupações

de religião, ao mesmo tempo que a religião desfigurada, e

desconhecida, servirá de pretexto para mil intrigas intestinas.

Finalmente as infelicidades da Igreja estarão essencialmente

unidas com as infelicidades do Estado, até que a verdadeira
sciencia dissipe as trevas de muitos séculos.

Temos visto na historia antiga
,
que quasi todos os

sacerdotes das falsas religiões, tinham reconcentrado a scien-

cia no centro da sua jerarchia
;

porque este era o meio de

sustentar, e dilatar a sua authoridade. Estes sacerdotes que-
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E tão esquecidos da recommendação do mesmo

Christo, não attendem á de v. m. . que deseja acautelar

os pleitos por não molestar os seus vassallos, já pela

utilidade da republica, e já por prevenir as culpas, que

delles se originam, com reflexão sobre a importância da

jurisprudência, nascida das discordes vontades, e juizo

dos homens, que são entre si contrários, como se viu no

rescripto a Marcello por Ulpiano, e Cláudio a Trifonino,

e nas dissensões de Cassio, Masonio, Gellio, Sabino, Ne-

\a, e Proculo, e outros muitos, cie que nasceram as

contradicçoes do digesto, como certificam os vestígios

que ficaram.

Neste numero são comprchendidos os mais justifi-

cados, como se vê nas opiniões oppostas de S. Hierony-

riam que tudo se ignorasse, excepto o que elles mesmos jul-

gassem ser conveniente ensinar ; faziam mysterio das cousas

mais importantes: em uma palavra, tinham a verdade captiva.

Os druidas gaulezes, com esle invento, reprovando severamen-

te a escrita, tinham se mettido na posse de pronunciar os

seus oráculos, sem que fosse possível sujeital-os ao. menor
exame. O clero, por meio de uma infelicidade muito natural,

seguiu entre os barharos uma politica Ião perniciosa, conser-

vando o seu soberbo desprezo ás letras. Tendo esie despreza

chegado a ser commum aos bispos em geral, instruídos nos

costumes da nação, quasi que cm nenhuma outra parte se es-

creveu senão nos claustros. Nelles se copiaram diversas obras

dos antigos, e por esta via nos foram conservadas muitas, cuja

perda teria sido irreparável
;
porém nos mesmos mosteiros oc-

cuparam-se mais em compor chronicas péssimas, e fabulosas

lendas : o que alterou sobremaneira a historia, a religião, os

princípios, e os direitos da sociedade.

Uma rústica, c grosseira superstição forjou todos os dias

novas cadêas para os homens. Os falsos milagres, as falsas

relíquias, os falsos actos, e as fraudes quesesuppunham pias,

multiplicaram-se infinitamente. Para nos atemorizarmos da

estúpida cegueira dos povos, basta só lançar os olhos para os

historiadores antigos. (Veja-se Beda, e Gregório de Tours.)

Nota do editor das edições anteriores a esta (quinta).
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mo, e Agostinho, Thomaz, e Escoto, Pedro, e Paulo, o

que acontece em um só individuo, que muitas vezes é

contrario a si mesmo, do que sem pejo se accusou Pe-

piniano, se retractou Scevola, e se desdisseram S. Hie-

ronymo, e Santo Agostinho, mudando para melhor syste-

ma, como sábios.

Desta perturbação, e tenacidade das demandas, en-

tre os vassallos monachaes, e seculares, resulta contra os

regulares uma concludente conjectura da corrupção dos

costumes, á similhança de Lúcifer, e distracção por in-

veja, soberba, honra, e avareza, tudo contra os votos

que professaram, e certamente cessariam com a privação

dos bens, que são a causa tlestes males, dos quaes en-

íregando-se a Deus pelo ingresso da Religião, ficam des-

apropriados com a perda do dominio, e com a prohibi-

ção de testar, posto que o papa lh'a permitta, carecendo

de licença também do soberano; porquanto a sua júris-

dicção temporal não se estende além dos seus domínios,

pelo que não pode dispensar, infirmar, ou confirmar as

leis de v. m. que o prohibem.

Isto supposto, como v. m. é ministro, e vigário de

Deus no temporal, da mesma sorte que o pontífice é no

espiritual, absoluto senhor, que pela providencia Divina

tem, e conserva o justo titulo do reino immediatamente

recebido da mão do mesmo Deus, com pleno poder nas

causas civis, do qual pode usar quando lhe parecer, co-

mo quasi Deus na terra, fonte da justiça, que tem por

ofíicio libertar a republica das violências, e de escânda-

los por meio das leis, que v. m. só pode fazer, e decla-

rar nos seus Estados, para bem commum de toda a mo-

narchia, que deve ser o objecto geral dos soberanos,

com preferencia ao bem particular, e ao mesmo favor á

Igreja concedido, da qual v. m. é respeitável observante,

filho, defensor, e protector efficaz.
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Parece que sem offensa da igreja, nem das sua*

regalias, por utilidade da republica, conservado na cor-

te, e no régio património, usando do real poder, e das

leis anteriormente promulgadas nestes reinos, pode v. m,

com observância delias evitar os damnos, que recebe,

acautelando-se o mais, que convier, parecendo santo, e

justo, o que proponho com aquella veneração, que tenho

á santa madre igreja, e ao pontífice romano, a quem com
reverente protesto em forma, submetto o discurso que

oífereço a v. m. pelo motivo seguinte.

CAPITULO I.

Em que se mostra que lodos os bens que os regulares

possuem e administram se devem unir á coroa

por lhe pertencerem.

t sem questão, que, na forma das leis de v. m. se per-

dem para a real fazenda os bens de raiz, que os religio-

sos, ou religiões herdam, adquirem, compram, ou admi-

nistram por qualquer titulo que seja, não se desapossan-

do delles no tempo que se prefiniu, carecendo de régia

faculdade taxativa para a compra, qu de licença para a

conservação dos havidos, o que sempre se praticou nes-

ta feliz monarchia.

% 1. Além desta ordenação, que está em seu in-

teiro vigor, por equidade se admoestou o conteúdo nella

no tempo de Filippe III. com prorogações repelidas.

E porque a dita lei, e decretos não se derogaram,

e contra a sua disposição estão os religiosos possuindo

bens de raiz por compras, legados, heranças, doações,
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etc. sem licença, e isto por mais tempo do qne se lhes

permitte, cahiram no comniisso, e pode v. m. mandar en-

corporal-os á coroa, sem mais admoestação, por força

da dita lei, que continuamente avisa, ficando inhabilita-

dos para qualquer beneficio, por delinquirem contra a

sua determinação, porque a lei* posto que odiosa, e du-

ra, deve observar-se e obriga, logo que passe o tempo

prefinido, e limitado.

CAPITULO li

Em que se moslrá que os padrões de juro estilo

prohibidos.

ciomo os padrões de juro se reputam bens estáveis, e

como taes de raiz, nenhuma duvida padece que são com-

prehendidos na geral prohibrçao, e sujeitos á mesma
lei, como se declarou por Filippe III. no alvará pelo qual

se permittiu licença de v. m. ao prior e hospital dos

clérigos pobres para os possuir, precedendo informação

do desembargador Gabriel Pereira de Castro. E então

recusara s. m. assignar os padrões de 3 32 $400 réis, e

30$000 réis pertencentes á capella, que D. Isabel, du-

queza de Caminha, instituiu no convento de Santa Anna
na cidade de Leiria, por falta de licença, em que se dis-

pensasse a lei do reino.
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CAPITULO IH.

Em que se mostra que os mosteiros, confrarias, etc,

devem enviar os litulos que tiverem.

tara se fazerem as averiguações necessárias, quando v,

m. queira entrar no exame deste negocio, devem os pre-

lados, e confrades, enviar os títulos das compras, doa-

ções, heranças, arrematações, legados, ou outros quaes-

quer que tiverem, para se conferir com as declarações

feitas nos livros da decima, comoFilippe IIÍ. annunciou

por carta, e praticoji com effeilo : o que se collige das

missivas de D. Paulo de Menezes, prelado de Santa Cruz

de Coimbra, e de outros, que com ostaes documentos re-

mctteram as licenças, que obtiveram para possuir, dis-

pensando a lei do reino, ao juiz da coroa, a quem per-

tencia.

§ 1. Foram exceptuados, e excluídos entre elles

aquelles, que os mosteiros, confrarias, e igrejas possuíam

ao tempo do fallecimento do senhor rei D. João I., que

foi a 13 de agosto de 1433, até 20 de setembro de 1441,

em que o senhor rei D. Affonso V. fez uma ordenação

terminante, que refere a lei do reino, posto que se deve-

ram comprehender do anno de 1309, em que o senhor

rei D. Diniz fez a lei prohibitiva, e do principio das suas

fundações, quanto ás heranças, por obterem contra di-

reito, e com nullidade expressa, em razão do voto de po-

breza, como farei certo em seu logar; o que v. m. ago-

ra deve reformar, por ser em prejuízo da real fazenda,

e bem commum de ioda a monarchia, porque a coroa

nunca perde o seu direito.
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CAPITULO IV.

Em que se mostra que se lhes deve tirar as

administrações das capellas, ele.

n
lista mesma ínhibiçao eomprehende as administrações

de capellas, que não devem possuir sem licença de v. m
,

que a concede com a clausula de se lançarem nos pró-

prios, estando sempre o domínio em pessoa secular, co-

mo se vê nos alvarás concedidos aos padres franciscanos

de Valle de Pereiro, na capella de Álvaro de Abreu do

mosteiro de Belém, na de João Teixeira do convento da

Graça, na capella de Affonso de Albuquerque da con-

gregação de Santa Cruz, na do cónego regular Vicente

Lopes, e outros muitos de que estão cheios os registros

das chancellarias antigas, como dclles melhor consta.

Sendo assim que em acto de confirmação, e por denun-

cias se tiram muitas para a coroa, fazendo-se mercê das

administrações em vida dos denunciantes, como foi a de

Joanna Pereira em Nossa Senhora dos Remédios, e S.

Domingos de Elvas a Affonso Lopes, e da dita D. Isabel

duqueza de Caminha em Santa Anna de Leiria a D.

Francisco Luiz de Alencastre, commendador mor da or-

dem de Aviz ; a de Gonçalo Gonçalves em S. Domingos
do Porto a Gonçalo Lourenço ; a de Fernão Domingues
em S. Francisco de Beja a Pedro Gadiz ; a de Francisco

das Neves em S. Francisco; a de Diogo Borges Bandei-

ra; a de João Gonçalves no convento de Thomar a Vasco

Martins Vilelia ; e outras muitas, que não refiro por ser

constante no juizo das capellas.

§ 1. O mesmo se praticou a respeito das admi-

nistrações das capellas deixadas, ou instituídas por lei-
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go, ou ecclesiastico para andar em sacerdote secular, eo«

mo aconteceu na de Gil Martins, abbade de Santa Cruz,

que se deu a Álvaro Pereira ; na de Maria Durães do

Crato, tirada ao padre Lopo Moniz no ahno de 1450
;

a de Lopo Dias Conde em Estremoz, ao Padre Manoel

Fernandes, freire de Aviz; a de Pedro Ennes em Borba,

ao Padre Mattheus Falardo ; a de Aifbnso Pires Lavrador,

e sua mulher Maria Dias, moradores em Matacães, ao

padre Francisco Fernandes.

§ 2. Além de outras que não relato, por serem

innumeraveis, em cujo numero entram muitas que já se

possuíam como benefícios, impetrando-se á sé apostóli-

ca por bulias que se julgaram por obrepticias, e as ca-

pellas a coroa de v. m. como foi a de Moninho Paes em
Aviz, impetrada por Manoel de Macedo ; a de Martins

Vinagre, e dita de Urraca em S. Thiago de Cacem, pelo

conde Meirinho-Mór ; a de Isabel Pires em Arronches

pelos PP. Agostinhos de Nossa Senhora da Luz ; a de

Gonçalo Martins cm Ponte-Delgada, ilha de S. Miguel,

por Diogo Leite Pereira ; a de Lourenço Diniz, e Maria

Diniz em Lazarim pelo padre Domingos Gonçalves.

§. 3.° Finalmente, senhor, até o núncio, e pre-

lados diocesanos se intrometterama dar as administrações

das capellas por vocação, mas logo se tiraram para a

coroa. O primeiro processo, a de Moninho Paes, sita em

Aviz, na pessoa de um. António, filho de Pedro Fernan-

des, a qual o senhor rei D. João III. nomeou em Damião

Dias. E os segundos conferiram a de Maria Ferreira da

cidade da Guarda, e de Vasco Martins de Celorico da

Beira, que o senhor rei D. Affonso V. apresentou, esta

em João Mendes, e aquella em Luiz Gonçalves

% í. Tornou a suscitar esta questão Alexandre

Castracani, bispo de Nicostro, e collector nestes reinos,

publicando um edital em domingo de ramos, era de 1606,
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qae aflixou pelas igrejas, contra as pessoas que denun-

ciavam similhantes capellas, o que lhe estranhou Filippe

III., por carta de 3 de fevereiro de 1635, recommendan-

do á princeza Margarida, e ao regedor das justiças todo

o rigor contra elle, se não repozesse este negocio na for-

ma que se praticava, reprehendendo aos prelados dos

mosteiros o procedimento das junctas particulares que

faziam, insinuando-lhes, que requeressem por meios

competentes se tivessem que allegar.

CAPITULO V.

Moslra-se que devem pagar os fructos, e rendimentos

que perceberam, ou ao menos os tributos.

A lém do perdimenlo dos bens. teem obrigação de os en-

tregar com todos os fructos, e rendimentos que houve-

ram do dia que se findou o termo da lei por diante, por-

que de então se constituíram possuidores de má fé, por

saberem que os bens já pertenciam a v. m., e não po-

diam fazer os fructos seus, pelo que devem restituil-os

com elles, quando v. m. queira determinal-o assim, aos

juizes seculares, que são os competentes neste caso.

§ 1 . Mas se v. m. por sua benevolência, pieda-

de, e grandeza incomparável, quizer não usar deste rigor,

sempre na forma da boa administração de justiça que

rectamente distribue, para que os vassallos seculares não

se queixem por ter sobre si todo o peso dos tributos

com que gemem, ha de mandar que paguem todos aquel-

les, que estes pagariam se os vassallos regulares alheas-

sem logo em pessoas leigas da sorte que a lei dispõe.

% 2. Digo que ao menos devem satisfazer os tri-

butos, porque os regulares, além da má fé, conservaram
M. DE POMBAL Ií. 20
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os referidos para desfructal-os, á maneira de commercio.

K como os ecclesiasticos não são isentos de tributos em
casos similhantes, como explica Molina, fica sem ques-

tão que a v. m. se devem os tributos destes bens.

§ 3. Quanto mais que eu tenho por sem ques-

tão, que independente da prohibição de possuírem na for-

ma da lei do reino, sempre as Religiões, e pessoas eccle-

siasticas tinham, e teem obrigação de pagar os tributos

dos fruetos : porque estes, ainda que sejam de benefícios,

são cousa temporal, e profana, c assim da jurisdicção de

v. m. E a razão porque se devem pagar, é porque os

tributos devem-se aos monarchas pelo direito divino, que

o pontífice não pode dispensar, e só v. m. o pode fazer

nos seus Estados, renunciando-os em quanto durara sua

preciosa vida, que Deus immortalize; mas nunca em
prejuízo de vindouros.

§4.0 pontífice, segundo o que me parece (fal-

lando com a devida reverencia á santa madre igreja)

apenas pode defender a immunidade das pessoas eccíe-

siasticas, e liberdade dos bens meramente da Igreja,

quaes não são aquelles que compram, e adquirem as Re-

ligiões, porque sendo seculares não perdem a sua natu-

reza, mas antes para onde quer que vão, passam com o

seu ónus. Nem é da mente de v. m., que se reputem

como da Igreja, por não perder os seus direitos.

§ 5. E nos termos ponderados não é de razão,

nem de justiça, que pertencendo o rendimento dos tri-

butos a v. m. pelo direito divino, e a prohibição das

Religiões comprarem, e conservarem por estatutos do

reino, fique prejudicado o régio património em razão da

liberdade introduzida a favor da Igreja, que conforme a

melhor, e mais seguida opinião, não é do mesmo direito

nas cousas temporaes, quaes são os bens de raiz, mas

sim do direito humano, e positivo, que cede ao divino,
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que não o livra de tributos por ser a favor dos monar-

chas.

§ 6. Ao que não pode obstar a bulia com o do-

mínio, porque esta só se dirige á offensa da liberdade

ecclesiastica, respectiva ás causas da jurisdicçao ponti-

fícia, que consiste no espiritual, porque no temporal é

v. m. um senhor absoluto sem sujeição, que recebeu da

mão do mesmo Deus a plena jurisdicçao, e poder que

tem nos seus Estados, da mesma sorte que Christo a con-

feriu ao seu successor S. Pedro.

§7. E como a prohibição de succeder, e pos-

suir bens de raiz recahe sobre cousa profana, que é da

jurisdicçao temporal, tenho por sem questão, que v. m.

o pode fazer sem offensa da liberdade da Igreja
;
por-

que se qualquer dos seus vassallos tem a faculdade de

prohibir que os bens que deixa vão para o domínio da

Igreja, e poder dos regulares, que muito que v. m., que

é senhor, o possa defender, e restringir

!

§ 8. Ao menos prohibindo com nullidade, eper-

dimento de bens, e de oflicios aos vassallos, que por

qualquer titulo transferirem bens de raiz para os con-

ventos, e aos que lavrarem similhantes escripturas, não

apresentando licença obtida immediatamente da mão de

v. m., porque esta prohibição é directa aos seculares.

Assim fez Carlos III. por edicto de 19 de outubro de

1520,e acautele v. m. quanto aos clérigos com a defeza

de os passar para outros, que não sejam leigos secula-

res, aliás não só ficará v. m. prejudicado no real the~

souro, e destruída a republica, mas também privado

da amplíssima jurisdicçao, que tem no temporal, a qual

não pode offender o papa por costume, privilegio, ou

prescripção.

§ 9. Quanto mais que a meu ver não é esta a

intenção do santo padre, ainda que intentem persuadir
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os DD. que a ambição, expulsa tio alto coo, procurou

refugio na Igreja, em tempo dos apóstolos, que a tive-

ram ; e sendo o primeiro que a mostrou o suecessor do

mesmo Christo, por não ser de presumir que esquecido

da inteireza da justiça, pretenda prejudicar a v. m. e a

republica com tão grande violência, offensiva da júris-

dicção no temporal, amplíssima, recebida da mão imme-

diata de Deus todo poderoso com a entrega do reino, an-

tes de Christo vir ao mundo conferir aos suecessores a

espiritual, que conservam
;

pelo que o mesmo Deus c

quem pode diminuil-a, e coarctal-a.

§ 10. Se o poder que Christo recebeu do Pae

Eterno, entendessem os escriptores que era espiritual e

temporal, como rei também da terra, o que nega o Re-

demptor, então poderia o santo padre coarctar a júris-

dicção dos soberanos, se o Filho de Deus Vivo usasse

dos poderes temporaes; porém como este Senhor pre-

scindiu do temporal, porque o reino que tinha era do coo,

e não consta que ao suecessor commettesse outro poder,

além do espiritual, fica indubitável que este não podia

transferir mais jurisdicção, do que obteve, nem os seus

suecessores amplial-a; porque a jurisdicção deve de ser

continuada da mesma sorte sem alguma ampliação.

§11. E por isso, caso negado, de querer o pa-

pa infringil-a de algum modo, o que nunca voluntaria-

mente se presume, mas sim a rogos importunos, ou si-

nistras persuasões, v. m. deve de esforçar-se, porque

posto que assim como eííe não consentiria que v. m. o

fizesse cá no espiritual, ou no temporal em seus Es-

tados, onde tem as jurisdicções copuladas, como os sobe-

ranos já tiveram, também não deve v. m. consentir que

elle o pratique nos seus reinos, conforme pede a igual-

dade da justiça.

§ 12. Se o pontifice, que apenas tem jurisdicção
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tio temporal em ordem ao bem das almas, intentasse por

este modo privar a y. m. dos tributos dos bens que são

profanos, sendo v. ni, quem tem a amplíssima jurisdic-

çao em ordem ao bem dos corpos, ficariam estes arrui-

nados por falta de sustento, se v. m. os não defendesse,

como vida dos vassallos, e perderia uma grande parte

da sua regalia; porque por este meio punha uma lei no

temporal nos domínios de v. m., que é só quem nelles

pode promulgal-as, e concorreria para deteriorar-se o ré-

gio património na perda dos direitos, e sizas, em que

consiste grande parte, prescindindo da publica utilidade

ponderada, e do irreparável damno, que experimenta-

riam os officiaes nos emolumentos dos seus offidos, quan-

do o papa não deve concorrer para os prejuízos de ter-

ceiro.

§ 13. Nem seria v. m. senhor absoluto se nas

cousas temporaes não podesse fazer uma lei tendente ao

bem commum, que se observasse pelos ecclesiastico^

também, activa e directamente, sendo elles sujeitos aos

príncipes , coíbo membros^ da republica , e por taes

obrigados a cumpril-a, como se pratica geralmente em
todas as províncias christãs, e mais religiosas ; aliás na-

da obraria o poder de v. m.
,
quando é sacrilégio duvi-

dar de que o tem illimitado, com praxe inalterável nos

reinos e domínios de França, Borgonha, e Alemanha, e

no de Aragão, onde foi consultado o padre santo, que

não deve de ser ouvido em casos similhantes, porque

todo o prejuízo é da coroa de v. m. , e bem commum de

seus vassallos, e não da santa madre igreja ; e nesta

conformidade, não obstante a concórdia entre o clero, e

o senhor rei D. Diniz, que está em gloria, pode v. m.

,

como deve, declarar por nullos os privilégios nella con-

teúdos, porque, ipso jure, o são, quando se conhece o

prejuízo da republica, ainda que na verdade se seguis-
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se algum prejuízo á igreja nassa mãe, quanto á sua li-

berdade.

§ 14. E a razão é porque a utilidade publica

sempre se entende excepla, e reservada em qualquer

disposição, de sorte que não se attende á excepção, ou

privilegio contra os do direito, pois em seu favor se per-

mittem muitas cousas, que não se fariam em damno, e

prejuízo de terceiros, e os controverte o direito justa-

mente, e se reformam, e annullam os contractos por qual-

quer causa superveniente, sendo justa.

§ 15. Para contemplar-se justa causa é bastan-

te o bem commum. Pela sua utilidade os soberanos pri-

vam os vassallos dos bens, e dos domínios, porque ain-

da sem causa lhes podem tirar tudo.

§ 16. V. m. de presente vê as causas mais jus-

tificadas na destruição da sua corte, na indigência do

património régio, na muita pobreza dos vassallos, intei-

ramente arruinados pelo estrago geral do terremoto.

§ 17. E se a miséria do reino, e dos seculares,

e riquezas excessivas dos conventos, foram bastante mo-

tivo para aOrd. do Liv. 2.° tit. 18, como dizem os DD.,

com quanta maior razão pode, e deve v. m. pelo rigor

de direito incontestável, não só impor os tributos ás pes-

soas, e aos bens dos ecclesiasticos, mas até prival-os

da acquisição dos bens de raiz, e dos que possuem de

presente, como se pratica em outros reinos christianis-

simos, para utilidade publica, c conservação das famí-

lias.

§ 18. Senhor, a occasião é opportuna; se v. m.

não acautelar este negocio, ha de vir tempo, em que a

Igreja se fará senhora de toda a monarchia, ficando o

património régio na maior indigência
;
porque retendo

os ecclesiasticos os bens que conservam, e adquirindo ou-

tros sem reversão aos seculares, nem tributos^ chegará
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v. ni. a ser dependente dos regulares por força da ne-

cessidade, e precisão ; ficarão os povos na maior con-

sternação ; a republica perdida totalmente ; o reino de-

serto, e sem vassallos que o defendam, e sirvam a sacra-

tíssima pessoa de v. m., porque perecerão por falta de

estabelecimento.

§ 19. Eu não digo, senhor, que da Igreja se ti-

re a liberdade, e o favor, que justamente se lhe conce-

deu, mas sim que os ecclesiasticos tenham consciência,

pois não é justo que com má fé, contra a disposição de

uma lei clara, retenham bens de raiz, e se intrometiam

na acquisição de outros, abstrahidos, e entregues a ne-

gociações profanas, das quaes devem retirar-se, lem-

brando-se da sua obrigação, e dos votos que professa-

ram, porque então não tomarão mais liberdade do que

teem, nem terão menos consciência, do que devem, nos

prejuízos que causam, por ser conforme aos cânones sa-

grados, como o posso fazer certo ; ficando v. m. na cer-

teza de que, ainda que não houvesse a publica utilidade

ponderada, a summa indigência dos vassallos, a total

destruição da monarchia, o receio e a consternação da

guerra, a riqueza dos conventos, a conservação das famí-

lias^ a administração do régio património, sempre se de-

via proceder na forma sobredita
;
porque, como a liber-

dade de adquirir a propriedade foi sempre com a condição

expressa dos mosteiros, e regulares se desapossarem den-

tro deanno e dia, e dos clérigos a venderem, e deixarem a

leigos seculares, e uns, e outros faltaram ao seu adimple-

mento, possuindo, além do termo prefinido, vendendo, e

deixando a ecclesiasticas pessoas, confrarias, capellas, e

mosteiros, fica sendo inquestionável que se resolveu,

ipso jure, a condicional liberdade da concórdia, por is-

so v. m. pode revogal-a, posto que não interviesse a

utilidade da republica, e fosse concedida por dinheiro.
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§ 20. Porque a condição deve adimplir-se tia

forma especifica em todas as occasiões, havendo tracto

successivo, pena de reversão no caso de contravenção,

de sorte que a falta de um só adimplemento é bastante

causa para se haver por não verificada, ficando por este

único defeito resoluta, e a graça nulla, como se mó fosse

concedida, sem precedência de interpellação, nem aviso.

§21. Estes são os termos, em que estão os bens

que os ecclesiasticos possuem, porque contendo a liber-

dade uma condição protestativa, isto é, de os conserva-

rem o tempo limitado, que não podem prorogar, por

conter denegação, e outrosim de não os alhearem, ou

deixarem a pessoas, daquelle mesmo estado, contravindo

a dita condição, possuem além do termo prefinido, e con-

ferem a quem muito lhes parece, fazendo-se indignos da

graça que v. m. deve derogar para que da sua malícia não

percebam a menor utilidade, porque todas as disposi-

ções, ainda juradas, se entendem rebus sic slantibus, et

in eodem statu permanentibus.

CAPITULO VI.

Fm que se mostra que os ecclesiasticos lêem tomado

mais liberdade do que lhes foi permillida.

í elos cânones sagrados estão os regulares, e mais ec-

clesiasticos prohibidos das negociações profanas, por-

que por ellas se fazem abomináveis, por trazerem com-

sigo o esquecimento da justiça de Deus, continuada am-

bição, costume de perjuro, e outras muitas perniciosas,

infalliveis consequências, de que os ecclesiasticos deverão

retirar-se, aliás a mesma Igreja recommenda que fujamos

dclles como peste.
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§ 1. Porém a experiência tem mostrado que

abusando dos cânones sagrados se intromettem em ne-

gociações seculares, sollicitando as dependências dos ami-

gos, e parentes, ampliando as constituições pontifícias,

limitadas a orphãos, e viuvas, para com este fundamen-

to se introduzirem nas casas que totalmente arruinam

com a perda das honras, e fazendas, ficando os senhores

delias padecendo os mesmos damnos, que sentemos seus

mosteiros, e das religiosas, que com a sua má conducta

destroem geralmente com os excessos da gula, porque

teem por Deus o ventre,

% 2. Para lograr melhor seus intentos enganam

com fingidos parentescos, aos prelados, que ampliam as

licenças, e aos seculares para hospedal-os com grandeza,

por pejo, ou por vangloria, de que tanto se arrependem

por se verem logo dominados. Fora de grande utilidade

para o publico se v. m. por estatuto geral com certa pe-

na, obrigasse aos vassallos seculares a defender a pou-

sada por mais tempo que três dias em cada anno, caso

de não haver domicilio regular da mesma ordem no lo-

gar da sua residência, posto que a casa seja de seus

pães, por não haver razão de pernoutar fora das pare-

des da clausura, porque se privariam totalmente dos ví-

cios, que apontam os DD. : pelo que com reformas re-

petidas, de que abusam, foram obrigados a viver em re-

clusão na mesma corte de Roma.

§ 3. Da clausura própria fazem armazéns de vi-

nho, que independentemente vendem almudado, trocan-

do a casa de Deus, que é só para a oração, em covil de

malfeitores, como se podessem vender outros bens, que

não fossem de raiz, ou comprar pedras preciosas, pon-

do-se na evidente contingência de expulsal-os delia o

mesmo Deus, com privação do seu reino.

§ i. Tomam dinheiro a juros por um e meio até
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Ires, ou para edificarem contra a intenção da lei do rei-

no, ou para negociarem dando a cinco ou a seis por

cento, como o certificam as notas e cartoVios, onde cor-

rem os pleitos respectivos, abusando do direito que o

prohibe por um, e outro testamento, que elles sempre

aconselham, sem nunca o praticarem, pois não ignoram

que só a intenção de perceber usura é culpa, e que se

manda proceder, como suspeito de fé, contra quem diz

o contrario, posto que por direito civil estejam permit-

tidas justamente para o uso dos seculares, mas não dos

ecclesiasticos, por ser um rigoroso contracto, de que se

devem abster, para não cahirem em tentações, obrando

o que não deveram, esquecidos da sua obrigação, e do

serviço de Deus nosso Senhor, que foi a primeira cau-

sa, e motivo final deste discurso.

§ 5. A exemplo dos padres monachaes se pre-

cipitam os menores, que se interessam nestes contractos

com a maior laxidão, e escândalo dos povos, mais que-

rendo traficar com incançavel trabalho fora das delicias

do Carmello, onde se fariam bemaventurados isentos de

negócios, do que descançar no Monte Santo, que é re-

pouso daquelles que não dão dinheiros a usura.

§ 6. Não disputo a consciência, com que o fa-

zem, nem condemno o possuir por qualquer modo, pri-

\ando-se de tudo inteiramente, só reparo no prejuízo,

que fazem a v. m., ao publico, e ao particular de toda

a monarchia
;
porque tomando os ecclesiasticos regula-

res particularmente os dinheiros a juro, e com tanta di-

minuição de premio, para construir, ou emprestar por

maiores interesses, privam a v. m. das sizas pelas vendas

que não fazem, c dos direitos, se estivessem em pessoas

seculares, que conlractassem com os motores de maio-

res interesses, que particularmente teriam se emprestas-

sem a homens de negocio, ou mettessem esses fundos em
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qualquer das companhias, promovendo assim a conser-

vação e augmento da republica.

§ 7. Pelo que, como v. m. é cabeça da monar-

chia, alma da republica, vida dos vassallos, pae, feitor,

protector, defensor, e procurador de todo o povo, re-

curso dos opprimidos, conservador dos seus Estados, pa-

rece, augustissimo senhor, que olhando v. m. para o re-

ferido, e ponderado, deve prover tudo de remédio, pre-

ciso necessariamente por obrigação da régia tutoria, e

própria utilidade; porque o tutor deve conservar, e

guardar os bens da tutela com a maior vigilância, e pe-

la própria utilidade
;
porque desfallecendo o corpo da re-

publica, de que o soberano é cabeça, perigará a preciosa

e estimável vida de v. m., que ha de sentir os males des-

te corpo, como alma dos vassallos, e por isso deve con-

doer-se delles, como dos próprios reaes membros,

§ 8. O remédio para a queixa consiste em de-

ferir y. m. a supplica exposta no cap. 7 dé cortes do

estado dos povos feita ao senhor rei D. João IV. de

gloriosa memoria, declarando que as Religiões não podem

succeder em capellas, nem administral-as, e que as des-

fructam indevidamente fiadas na indecisão dev. m., pro-

hibindo nos vassallos o ingresso por contracto, taxando

porção certa pela entrada, acautelando também os em-
préstimos a juros, e finalmente mandando restituir o que

tiverem extorquido ; tomada esta deliberação pelos fun-

damentos expostos.

FIM DO SEGUNDO E ULTIMO VOLUME.
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Alvará por que s. m. ha por bem declarar os

casos cm que se devem passar os passapor-
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ies, o guias aos viandantes, e o emolumento

que por elles devem pagar 19
Alvará por que s. m. é servido abolir as supér-

fluas, e despendiosas ostentações dos casa-

mentos públicos, que arruinavam as casas da

nobreza : e reprovar as abusivas cereraonias

que se praticavam nos nojos, e encerros pe-

las viuvas, e parentes no primeiro gráo do

ambos os sexos 8Í

Alvará no qual s. m. é servido prohibir que se

possam carregar, nem transportar escravos

pretos de um, e outro sexo, dos portos da

America, Africa, e Ásia, para os destes rei-

nos de Portugal, e dos Algarves, ele. 8$

Alvará o qual ordena, que nenhuma pessoa de

qualquer condição que seja, possa andar na

cidade de Lisboa, e denlro na distancia de

uma légua delia, em carroagem de mais de

duas bestas 84

Alvará no qual s. m.ha por bem perdoar aos cri-

minosos, que se acham ausentes destes reinos,

recolhendo-se a elles dentro do termo de três

mezes 87

Alvará por que s. m. ha por bem obviar eficaz-

mente o pernicioso, e temerário abuso, com

que um grande numero de homens vadios, e

malfeitores, haviam arrogado a si os unifor-

mes militares : fingindo-se soldados e officiaes

das tropas do seu exercito, para debaixo da

simulação desta dolosa apparencia, commet-

lerem insultos, e roubos muito atrozes £

Carla por que s. m. é servido fazer pura, perpe-

tua, e irrevogável doação da igreja, e casa de

S. Roque dos regulares expulsos, e proscriptos
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da companhia denominada de Jesus, â ir-

mandade da santa casa da misericórdia da

cidade de Lisboa, para nella se estabelecera

dita casa, e a da criação dos meninos expos-

tos, e o recolhimento das orphàs 92

Carla para o desembargador José Freire Falcão*

superintendente das alfandegas da província

do Àiemtéjo, e reino do Algarve 93

OíTicio para s. a. o senhor D. Gaspar, arcebispo

primaz de Braga, no quai se lhe faz ver, que

a perniciosa leitura de certos livros espirituaes,

introduzida na cabeça das beatas por alguns

frades ignorantes, tem chegado a produzir

grande numero de fanáticos de um e outro

sexo 93

Discurso politico sobre as vanlagens que o reino

de Portugal pode tirar da sua desgraça por

occasião do terremoto do 1° de novembro

de 1755 97
Carta escripta a Joaquim de Mello e Povoas 187

Carta escripta em a villa de Pombal, em junho de

1777, a seu filho-Henrique, sobre as impos-

turas machinadas com os pretextos dos dous

chafarizes da rua Formosa, e daPampulha 195
Confutação das duas miseráveis calumnias de que

a praça de Almeida se entregou no anno de

1762 aos castelhanos, pelo governador delia,

por ordem, que para isso tivera do marquez

de Pombal ; e q.uesimilhanlemente foi agora

entregue a ilha de Santa Calharina, por ou-

tra ordem expedida pelo mesmo marquez ao

governador delia 198
Apologia sobre a calumnia da irreligião 200

» sobre a calumnia de ter mandado alguns
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milhões de cruzados para o banco de Hollan-

da 205
Supplica dirigida pelo marquez de Pombal á rai-

nha D. Maria I. 211

Carla por que s. m. faz cessar cerlos abusos, e

desordens 213
Relação das dividas, que o marquez de Pombal

deixou na sua partida para a villa de Pom-

bal, para serem pagas por seu filho o conde

de Oeiras 217
Carta régia dirigida ao marquez de Pombal por el-

rei D. José 221
Falia que fez o marquez de Pombal na nova fun-

dação da universidade de Coimbra 224
Apologia ou compendio da fundação, e progressos

da companhia das vinhas doAIto-Douro 226
Relação compendiosa das cinco obras, que se fi-

zeram no subúrbio de Alcântara 236
Resposta dada pelo marquez de Pombal, ao em-

baixador de el-rei de Hespanha em Lisboa 244
Carta de el-rei D. José em resposta a um breve

que lhe dirigiu o papa Clemente XIM 250
Aviso a Guilherme Luiz Anlonio de Valaré 256
Carta escripta pelo marquez de Pombal a seu filho

conde de Oeiras 257
Apologia sobre as obras publicas, e particulares,

que se fizeram em Lisboa por causa do ter-

remoto de 1755 258
Alvará que prohibe aos estrangeiros vagabundos,

de vender pelas ruas, casas, lojas, tendas está-

veis, ou volantes, qualquer sorte de comes-

tíveis, bebidas, quinquilharias, ou fazendas 266
Lei por que s. m. ha por bem privilegiar as pes-

soas, que plantarem amoreiras 268
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Carla escripta pelo marquez de Pombal a seu filho,

em Lisboa, participando-lheoattentadocom-

mellido pelo prior da freguezia de..,. „ 271

Alvará por que s. m. isenta de direitos os legu-

mes vindos de qualquer dos povos do reino,

que entrarem na cidade de Lisboa 274

Lei pela qual s. m. prohibe, que passem aoBra-

zil commissarios volantes 275

Carta que o marquez de Pombal escreveu ao ab-

bade, e capellães do mosteiro de Odivellas 278
Lei pela qual s. m. ordena que todo o marítimo

não possa assoldadar-se a paizes estrangei-

ros, sem licença de el-rei 279
Carta em resposta á de.. . 281
Alvará no qual s. m. ordena, que da publicação

delle em diante se não tirem mais devassas

de concubinatos 282
Carta que o marquez de Pombal enviou a 28 í

Alvará por que s. m. ha por bem animar, e pro-

teger as fabricas de louça 288
Alvará no qual s. m. prohibe a entrada de lodos

os chapéos fabricados fora deste reino 290
Tractado em que se mostra que os religiosos, posto

que em particular, ouemcommum, não po-

dem possuir bens de raiz 292

FIM DO ÍNDICE DO TOMO It.



NOTA DOS EDITORES DESTA 5." EDIÇÃO.

Posto que a collocação das peças de que se compõe

esta obra, podessc ser mais bem coordenada, comtudo

os editores desta edição não quizcram alterar em cousa

alguma, a ordem seguida nos 5 volumes da precedente

edição; e assim o vol. I.
8
desta 5." edição contém o 1.°

2.° e metade do 3.° vol. da í.° edição, e o vol. 2.° desta U.
n

edição contém a outra metade do 3.° o 4.° e 5'.° vol.

da 4/ edição. Mas encontrando-se duas ou Ires pecas

repetidas na 4/ edição, supprimiram-se as ditas repeti-

ções nesta li." edição.

Todas as notas que se acham nesta obra são do edi-

tor das edições anteriores a esta (quinta) ; tanto as que

teem esta advertência no fim delias, como as que não

a teem.

Esta quinta edição vae expurgada de immensos er-

ros, que tinham as edições anteriores, não só typogra-

phicos, como de ortbographia e phraseologia ; e está im-

pressa com a orthographia moderna.
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